
Zateplovací systémy
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Pro bližší informace či cenové nabídky kontaktujte své obchodní zástupce.

DODÁME SE SYSTÉMOVÝMI OMÍTKAMI



Úspora místa:
• V 1 silu stejné množství jako na 15 paletách
• Žádné skladovací prostory pro pytlované směsi 
   (nehrozí odcizení a zvlhnutí materiálu)

Úspora času:
• Rychlost uložení sila na stavbě bez nutnosti pracovníků 
    či jiné techniky (jeřáb, VZV)
• Rychlost míchání za stálé konzistence namíchané hmoty

Úspora pracovní síly:
• K obsluze sila postačuje 1 pracovník, který stihne 
    namíchat směs pro celou stavbu
• Na konci prací myjete pouze 1 vrtuli, nikoli 2-3 vrtule

Úspora dalších peněz:
• Žádné obaly k likvidaci
• Odpadají více náklady za palety
• Díky zvýšené produktivitě práce kratší doba pronájmu 
    lešení
• Nepoužívám svoje míchadla (žádná amortizace  
    vlastního nářadí)
• Nespotřebovaný materiál v sile lze vrátit

ČISTOTA NA STAVBĚ 
NEHROZÍ ZVLHNUTÍ MATERIÁLU

PROČ LEPIDLO A STĚRKU 
NA IZOLANT V SILU?

SPECIFIKACE SILA...

DODÁVÁME PO
       CELÉ ČESKÉ REPUBLICE

Parametry sila
• Typ - beztlakové kapsové silo m-tec o objemu 12 m3

• Rozměry - podstava sila je o rozměrech:
    2,5 x 2,5 m, výška 6,3 m

Požadavky pro umístění sila:
• Příjezdová komunikace s dostatečnou únosností
• Zpevněná plocha pro umístění sila odpovídající 
    hmotnosti sila a vozidla

Typ přídavného zařízení  
- kontinuální míchačka m-tec D40
• Směšovací výkon ca. 40l/min
• Elektrická přípojka 400V 50Hz 3-fáze 
• Hmotnost ca. 135 kg

Stavební připravenost pro sila:
• Přípojka elektrické energie – jistič dostačuje 25 A
• Přívodní kabel 5 x 2,5mm2 se zásuvkou 16 A
• Přípojka vody pod stálým tlakem 2,5 bar
• Přívodní hadice na vodu 3/4“ se spojkou GEKA

Rychlost dodání sila:
• Objednání přistavení sila 7 dní před požadovaným 
    termínem
• Doplnění cisternou 2 dny před požadovaným termínem

Servisní podmínky 
Servis na stavbě bude proveden následující pracovní den 
od nahlášení

Lepicí a stěrková hmota v sile 
                                        ŠETŘÍTE ČAS A PENÍZE
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