
Yeni Nesil Zeminler

Bekleme salonları, ameliyathane ve muayenehaneler-
den oluşan toplam 750 m2 zemin,  Silikal ile kaplandı.

Veteriner Klinikleri hijyen standartlarına uy-
gun zeminlere kavuşuyor.



Yeni Nesil Zeminler

Almanya‘nın Münih şehrinde bulunan ve 
bölgenin en büyük veteriner klinikleri ara-
sında yer alan Özel Oberhaching Veteriner 
Kliniği, en son teknolojik donanımları ve 
yüksek hizmet kalitesi ile alanında önemli 
bir yere sahip. Kliniğin yoğun iş temposu 
ve ihtiyaçlarına hitap eden, yüksek per-
formanslı zemin kaplama sistemleri, klinik 
işletmecileri ve müşterilerinden büyük 
beğeni topluyor. 

Bekleme salonları, ameliyathane ve mua-
yenehaneler, röntgen odaları, merdiven, 
koridor ve ofis zeminlerinde uygulama 
yapılan veteriner kliniğinde, reaktif reçine-
ler yine iş başındaydı. Toplam 3 kattan olu-
şan klinik binasında her bir katta ortalama 

750 m2 alanda zemin kaplama uygulaması 
gerçekleştirildi.

Flake uygulamalı zemin kaplama sisteminin 
tercih edildiği,  Özel Oberhaching Veteriner 
Kliniği’nde bej ve beyaz renk konseptleri 
kullanıldı. Dezenfektan ve vücut sıvılarına 
karşı dirençli, hayvan tırnaklarından kay-
naklanabilecek çizilmelere ve ameliyat-
haneler de bulunan ağır ekipmanlardan 
kaynaklanan noktasal yüklere,  tekerlekli 
sandalye ve hasta yataklarının oluşturduğu 
etkiye  dayanıklı olan zeminler, derzsiz ve 
monoblok yüzeyleri sayesinde, hijyen ve te-
mizlik konularında büyük kolaylık sağlıyor.

Kliniklere özel yüksek performanslı MMA - 
Reaktif Reçine Esaslı zemin kaplama sistemleri
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Çevre Yönetim Sistemi Sertifikası 
Kalite Yönetim Sistemi Sertifkası 

Sertifika-Kayıt –No 73 100 / 104 663

AgBB Kriterleri 
Uygunluk Sertifkası

Hijyenik , temiz ve ultra hızlı! 1 saat gibi 
çok kısa bir sürede, mekanik ve kimyasal 
tam dayanımını alarak hemen kullanıma  
açılan zeminler, işletmenizin faaliy-
etlerine ara vermesini gerektirmez!

Yasal Notlar: 
Silikal ürünleri hakkında burada verilen bilgiler, uygulama ve son 
kullanımlar hakkındaki öneriler, normal şartlarda ve Silikal’in 
önerileri esas alınarak, ürünlerin doğru saklama koşulları ve doğru 
uygulama şartları hakkında, Silikal’ın sahip olduğu mevcut bilgi ve 
deneyime dayanarak iyi niyetle verilmiştir. Ürünler, uygulama yüzey ve 
alanları pratikte birçok kez farklılık göstermektedir. Bu nedenle Silikal 
ürünlerini kullanırken, doğru ürünü, doğru koşullarda ve doğru yerde 
uyguladığınızdan emin olunuz ve bu yönde Silikal tarafından ticari 
uygunluk ve/veya belirli bir amaca elverişlilik hakkında verilen talimat 
ve bilgilere mutlaka uyunuz. Aksi taktirde oluşabilecek zararlardan 
Silikal sorumlu tutulamaz. Ürün kullanıcısı (kullanıcı) ürünü 
kullanmayı düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu 
test etmelidir. Silikal, ürünlerinin özelliklerini değiştirme hakkına 
sahiptir. Üçüncü şahısların mülkiyet hakları dikkate alınmalıdır. 
Kullanıcılar, her zaman, ilgili ürün için Silikal ile iletişime geçerek temin 
edebilecekleri Ürün Bilgi Föyünün son baskısını dikkate almalıdır.
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