CÉGISMERTETŐ
A Z - MILAN ’92 Kft. ipari betonpadlók HTC SuperFloor™ csiszolását, felújítását,
javítását és minősített ESD felületek készítését végzi. A beton felületek élettartamának
növelése, valamint a felületi porzások megakadályozása teljes élettartam alatt. Továbbá
terazzo, márvány, gránit, mészkő, járólap vagy éppen mozaiklapok felújítása. Repedések,
dilatációk javítása. Csúszásmentes felületek kialakítása, nútvágás, betonmarás. Új felületek
esetén az élettartam növelése, ellenálló képesség fokozása mechanikai vagy kémiai
behatásokkal szemben.
Minden, ami a járófelületekkel kapcsolatosan szóba jöhet és felületképzést, javítást vagy
felújítást igényel.
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CÉGISMERTETŐ
A Z - MILAN ’92 Kft. minősített HTC SuperFloor™ csiszolt betonpadló kivitelező. A
minőség garanciája. Egyúttal biztosíték arra, hogy bármely felújítható betonpadlóra
tudunk megoldást kínálni.
Mindenkinek HTC SuperFloor™ betonpadlója van, legfeljebb nem tud róla!

Betoncsiszolás, betonmarás vagy éppen nútvágások során előfordul, hogy a
betonpadlóban lévő vasháló méretét és mélységét pontosan ismerni kell. A betonpadló
alatti üregeket, nem megfelelő ágyazat vagy közművek elhelyezkedéséről is információra
van szükség a kivitelezéshez.
2011. év
A Z - MILAN ’92 Kft. 3D georadaros és
2D talajradaros vizsgálati módszerekkel
3D georadar alkalmazása
bővítette tevékenységi körét. Az elmúlt
2D talajradar alkalmazása
időszakban
nagyon
sok
gyakorlati
tapasztalatra tettünk szert. Mára nemcsak a
betontechnológiák kiegészítő szolgáltatása,
hanem önálló üzletág lett.
A 3D georadaros és 2D talajradaros
vizsgálatok eredményéből megtudhatjuk,
hogy van-e megfelelő vasháló a betonban és
az milyen mélységben van?! A beton
vastagságáról, az ágyazat vastagságáról és
tömörítettségéről is kaphatunk információt.
Láthatjuk, hogy süllyedés esetén milyen
mértékű a rétegrendek elmozdulása vagy
üregesedése. Megtudhatjuk, hol és milyen mélységben futnak a közművek. A technológia
kiválóan alkalmas építkezések előtti roncsolásmentes vizsgálatokra, építkezések közbeni
vagy utáni ellenőrzésekre, valamint a közmű térképek pontosságának ellenőrzésére.
Megrendelők és kivitelezők részére egyaránt hasznos megoldásokat kínálunk.
Közmű átvágások megelőzése és utólagos ellenőrzés a kivitelezéseknél!
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