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Hastaneler için en önemli konu, tartışma-
sız temizlik ve hijyendir. Sunmuş olduğu 
derzsiz, monoblok ve kolay temizlenen 
zemin kaplama sistemleri ile Silikal, hij-
yen ve temizlik konularında önemli roller 
üstlenir.

Almanya’nın Frankfurt am Main şeh-
rinde bulunan Markus Hastahanesinin 
mutfak, bulaşıkhane, normal ve soğuk 
hava depolarından oluşan toplam 
600 m2’lik alanında reaktif reçine esaslı 
zemin kaplama uygulaması gerçekleş-
tiren Silikal, kuvars kumu uygulamalı 
zemin kaplama sistemi ile hastaneyi 

hem dekoratif hem de kayma emniyetli 
zeminlerle tanıştırdı.

Almanya’daki Baden-Baden Şehir Hasta-
nesi, modern endüstriyel mutfaklarıyla
tanınır. Toplam 550 m2 alana sahip hasta-
ne mutfaklarında, Silikal Zeminleri saye-
sinde temizlik yapmak artık çok kolay.
Hızlı uygulama ve çok kısa sürede kürlen-
me özelliği ile, uygulama yapıldıktan
1 saat sonra kullanıma açılan zeminler,
aynı zamanda hayvansal ve bitkisel yağ-
lara, asitlere, alkalilere ve daha birçok 
korozif kimyasala karşı dayanımlı olma 
özelliğini de taşıyor.

Lezzetli ve sağlıklı yemekler hijyenik ve temiz 
mutfaklardan çıkar…

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