SIKA AT WORK

Βιομηχανικό δάπεδο υψηλής
καθαρότητας σε χώρο κλινικής, Λευκός
Σταυρός Αθηνών
FLOORING: Sikafloor® DecoDur ES-22 Granite

ΔΑΠΕΔΟ ΥΨΗΛΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΧΩΡΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ, ΛΕΥΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ
Το Θεραπευτικό Κέντρο Αθηνών Λευκός Σταυρός ιδρύθηκε το 1953
και μέχρι σήμερα αναπτύσσεται πάντα με γνώμονα την ορθότερη και
πληρέστερη περίθαλψη των ασθενών από ένα υψηλού κύρους
ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Με αφοσίωση, επαγγελματισμό
και όραμα ο Λευκός Σταυρός Αθηνών καθημερινά προσφέρει στον
ασθενή που νοσηλεύεται αλλά και στον επισκέπτη ασθενή των
εξωτερικών ιατρείων και διαγνωστικών τμημάτων του, την αρτιότερη
και ποιοτικότερη δυνατόν ιατρική μέριμνα.
Το Θεραπευτικό Κέντρο Αθηνών Λευκός Σταυρός προσφέρει πλήρη
κάλυψη όλων σχεδόν των ιατρικών ειδικοτήτων, καθώς και ένα άρτια
εξοπλισμένο και τεχνολογικά προηγμένο Τμήμα Διαγνωστικών
Εξετάσεων, μία σύγχρονη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, Μονάδα
Τεχνητού Νεφρού και πλήρως ανακαινισμένες και σύγχρονες
χειρουργικές αίθουσες.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ
Το Νεφρολογικό Τμήμα και η Μονάδα Τεχνητού Νεφρού του
Θεραπευτικού Κέντρου Αθηνών Λευκός Σταυρός συγκαταλέγονται
εδώ και 30 χρόνια στα βασικότερα και πιο δραστήρια τμήματα της
κλινικής. Το Νεφρολογικό Τμήμα της κλινικής αποτελεί σημείο
αναφοράς σε ό,τι αφορά στην περίθαλψη των νεφροπαθών ασθενών
διαθέτοντας οργανωτική αρτιότητα και υψηλών προδιαγραφών
ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό σύμφωνα με τις επιταγές των
υπερσύγχρονων τεχνολογικών μέσων που πρέπει σήμερα να διαθέτει
ένα ολοκληρωμένο μοντέλο παροχής υπηρεσιών υγείας στον
ιδιαίτερα ευαίσθητο πληθυσμό των ασθενών που πάσχουν από
Χρόνια Νεφρική Νόσο.
Στο χώρο του Νεφρολογικού Τμήματος επιφάνειας 100m2 έπρεπε να
εφαρμοστεί βιομηχανικό δάπεδο που να πληροί αυστηρές
απαιτήσεις υγιεινής, ενώ επιπλέον έπρεπε να διαθέτει υψηλή αντοχή
σε απότριψη, γρατζουνιές, ευκολία καθαρισμού, αντοχή σε
καθαριστικά μέσα και να είναι αντιολισθητικό.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ SIKA
Ένα δάπεδο σε χώρο υγειονομικής περίθαλψης πρέπει ταυτόχρονα
να πληροί απαιτήσεις υψηλού βαθμού καθαρότητας, να είναι
εύκολο στον καθαρισμό, να ανθίσταται σε νερό και χημικά, αλλά και
να διαθέτει υψηλή αντοχή σε μηχανική καταπόνηση και απότριψη.
Τα τελευταία χρόνια η Sika έχει αναπτύξει μία νέα γενιά εξελιγμένων
συστημάτων δαπέδων, βαφών τοιχοποιίας και σφραγιστικών αρμών
για χώρους υψηλής καθαρότητας. Οι χώροι που θέτουν απαιτήσεις
υψηλού βαθμού καθαρότητας είναι συνεχώς αυξανόμενοι και σε
αυτούς συγκαταλέγονται από βιομηχανίες τροφίμων, φαρμάκων και
καλλυντικών, μέχρι χώροι υγειονομικής περίθαλψης. Σε πολλούς
από αυτούς τους χώρους η παροχή υπηρεσιών παραγωγής υπό
συνθήκες υψηλής υγιεινής και ο υψηλός βαθμός καθαρότητας είναι
πλέον ουσιώδους σημασίας. Πολλά από τα συστήματα δαπέδων
Sikafloor® αποτελούν την τελευταία λέξη της τεχνολογίας για
συστήματα υψηλού βαθμού καθαρότητας και είναι ειδικά
εξελιγμένα και πιστοποιημένα για τέτοιου είδους περιβάλλοντα,
φέροντας πιστοποίηση σύμφωνα με CSM (CleanRoom Suitable
Materials).
Συνεπώς, σύστημα πιστοποιημένο ως CleanRoom Suitable Material
έπρεπε να χρησιμοποιηθεί και για το χώρο του Νεφρολογικού
Τμήματος της Κλινικής.
Η ΛΥΣΗ ΤΗΣ SIKA
Το σύστημα που χρησιμοποιήθηκε ήταν το Sika® DecoDur ES-22
Granite, ένα λείο, έγχρωμο εποξειδικό σύστημα δαπέδων με όψη
γρανίτη, χαμηλών εκπομπών πτητικών οργανικών ενώσεων. Το
σύστημα διαθέτει ιδιαίτερα χαμηλές εκπομπές σωματιδίων και ΠΟΕ
(Πτητικών Οργανικών Ενώσεων), είναι πιστοποιημένο ως CleanRoom
Suitable Material, ενώ η τελική επιφάνεια με όψη γρανίτη και η
πλειάδα χρωματικών επιλογών προσφέρουν ποικιλία αισθητικής στο
χώρο.

Στρώση
1. Αστάρι
2. Στρώση καταπόνησης
3. Τελική στρώση

Προϊόν
Sikafloor®-264
Sikafloor®-169 + Sikafloor®DecoFiller
Sikafloor®-169

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑTA ΔΑΠΕΔΩΝ SIKAFLOOR®
Τα συστήματα διακοσμητικών δαπέδων της Sika καθιστούν εφικτό το
σχεδόν απεριόριστο συνδυασμό λειτουργικότητας και αισθητικών
απαιτήσεων. Τα αποτελέσματα αυτής της ευελιξίας στο σχεδιασμό είναι η
λήψη τελικών δαπέδων τόσο μοναδικών και ξεχωριστών, που οι άνθρωποι
απολαμβάνουν πραγματικά την αίσθηση που αποκτά ο χώρος στον οποίο
κυκλοφορούν και εργάζονται. Η σειρά συστημάτων Sikafloor® DecoDur
περιλαμβάνει διακοσμητικά, αντιολισθητικά συστήματα δαπέδων που
βρίσκουν εφαρμογή σε βιομηχανικούς, ιδιωτικούς & δημόσιους χώρους,
περιοχές έντονης κυκλοφορίας, εμπορικά κέντρα, κ.α. Είναι διαθέσιμα σε
ποικίλες αποχρώσεις, έχουν χαμηλό περιεχόμενο σε ΠΟΕ, σωματίδια,
διαθέτουν αντοχή σε πολλά χημικά και είναι ανθεκτικά σε υπεριώδη
ακτινοβολία. Το συνολικό πάχος του συστήματος φτάνει τα 2-3mm.
Άλλες διαθέσιμες αποχρώσεις:

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ:
Ιδιοκτήτης: ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΛΕΥΚΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
Εφαρμοστής: POLYCOAT Ε.Π.Ε.
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Ισχύουν οι πλέον πρόσφατοι Γενικοί Όροι Πώλησης. Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τα πλέον
πρόσφατα Φύλλα Ιδιοτήτων Προϊόντος πριν από κάθε χρήση ή διαδικασία εφαρμογής.

