POS - Podtlakový Otryskávací Systém
Prinášame patentovaný mobilný Podtlakový Otryskávací Systém na rýchle
a efektívne odstraňovanie graffiti, čistenie, odlakovanie, odvrstvovanie,
odhrdzovanie a gravírovanie.
Všetky činnosti sú vykonávané 100% ekologicky, bez chémie, bez vody
a bez nebezpečných odpadov.
Prevádzka je bezprašná, málo hlučná, čo umožňuje nasadenie POS aj
do plnej prevádzky, či miest so zvýšeným pohybom osôb.

Nasadenie POS








Odstraňovanie graffiti
Renovácia kameninových povrchov
Renovácia schodísk a podláh
Odstraňovanie starých náterov
Renovácia umeleckých diel
Renovácia kovových podkladov
Gravírovanie

Výhody nasadenia POS






Suchá práca bez vzniku stavebnej vlhkosti
Práca bez kyselín, riedidiel a lúhov
Optimálne nasadenie pri citlivých a cenných povrchoch
Možnosť nasadenia POS aj v mraze
Nasadenie POS bez obmedzenia iných činností

s p o l . s r. o .

99% Graffitov, či Tagov, nie je dielom umelcov, ale dielom vandalizmu.
Je viac ako zrejmé, že obyvateľov miest a obcí takéto „umelecké diela“
obťažujú a mestám a obciam samotným uberajú na kredite. Jednoduchým
procesom, dokáže POS takýto vizuálny smog odstrániť a prinavrátiť tak
majetku hodnotu a obyvateľom spokojnosť.

Ukážky z odstraňovania graffiti.

POS je efektívny spôsob zachovania, či vrátenia hodnôt majetku s najvyšším
percentom úspešnosti na rôznych povrchoch.
Samozrejme najvyššia účinnosť POS je na povrchoch ošetrených NANO
Antigraffiti náterom.

Ukážky z odstraňovania graffiti.

POS Vráti poškodenému majetku hodnotu. Najdôležitejším a najúčinnejším
spôsobom je odstrániť graffiti, čo možno najskôr po jeho objavení, čím
dlhšie ostáva, tým je „umelec“ so sebou spokojnejší. Pre jednoduchšie
odstránenie graffiti, odporúčame použiť NANO Antigraffiti náter, ktorý
zvládne 3-8x odstránenie graffiti z jeho povrchu.

Ukážka účinnosti POS pri odstraňovaní nečistôt.

POS je viac účelový systém, ktorý uspokojí požiadavky každého, komu ide
o trvalú udržateľnosť hodnoty ošetreného majetku.
Po ošetrení odporúčame ošetriť povrch prípravkom NANO Protect, ktorý
bezpečne ochráni povrch bez nutnosti ďalšieho použitia POS.

Ukážka účinnosti POS pri odstraňovaní nečistôt z dreva.

POS je viac účelový systém, čo dokazuje odstránením farby či nečistôt
z dreveného povrchu.
Po ošetrení odporúčame ošetriť povrch prípravkom NANO Protect, ktorý
zjednoduší ďalšiu údržbu podkladu.

Ukážka účinnosti POS pri renovácii fasádnych povrchov.

POS je viac účelový systém, splodiny, liadok, hrdza, či farby nie sú žiadnou
prekážkou a fasáda opäť nadobúda zašlú krásu.
Po ošetrení odporúčame plochu ošetriť NANO Protect, ktorý zjednoduší
ďalšiu údržbu podkladu.

Ukážka účinnosti POS pri renovácii dlažieb.

POS je výborným spoločníkom pri odstraňovaní nečistôt z dlažieb, s ktorými
si už ani chémia nedá rady.
Po ošetrení odporúčame plochu ošetriť NANO Antislip, ktorý vytvorí
protišmykovú vrstvu a zjednoduší ďalšiu údržbu podkladu.

Ukážka účinnosti POS pri reštaurovaní kamenín.

POS dokonale reštauruje kameninové povrchy a za najprísnejších ekologických
požiadaviek, bez chémie, bez vody a bez nebezpečného odpadu.
Po ošetrení odporúčame plochu ošetriť NANO Protect, ktorý zjednoduší
ďalšiu údržbu podkladu.

Ukážka špeciálnych účinnosti POS.

POS reštauroval povrch bronzovej fontány bez poškodenia oxydačnej
vrstvy, rovnako ukážkovo si systém počínal pri odhrdzovaní historickej
brány a odstraňovanie škôd z plochy po požiare.
Po ošetrení POS odporúčame plochu ošetriť NANO Protect, ktorý zjednoduší
ďalšiu údržbu podkladu.

Ukážka gravírovania POS.

Najkreatívnejšou možnosťou využitia POS je bezpochyby gravírovanie
do rôznych povrchov, napríklad mramor, žula, pieskovec, sklo, a.i.
Po gravírovaní POS odporúčame plochu ošetriť NANO Protect, ktorý
zjednoduší ďalšiu údržbu podkladu.

Rad produktov NANO Zapro.SK
NANO produkty spoločnosti Zapro.SK, je produktový rad, ktorý slúži najmä
ako špičková ochrana rôznych povrchov.

NANO Antigraffiti

NANO Antislip

NANO Protect

Vytvorí na povrchu ultratenkú vrstvu, ktorá zabraňuje graffiti preniknúť
do štruktúry podkladu,
ktorý zároveň chráni.
Náter vydrží 3. až 8. Opakovaných odstraňovaní
graffiti z povrchu, čím sa
radí medzi najeefektívnejšie a zároveň ekonomické
riešenie pre Vašu ochranu.
Ďalšími nespochybniteľnými benefitmi náteru je
ochrana proti vode a olejom, zníženie prilnavosti
nečistôt, zvýšenie mechanickej odolnosti, ochrana
pred plesňami, machom,
riasami a poveternostnými vplyvmi, antimikrobiálny efekt.

Je dlhodobá transparentná protišmyková ochrana na minerálne dlažby.
Po aplikácii sa stáva mokrý povrch nekĺzavý a minimalizuje tak vznik úrazu
pošmyknutím. Aplikácia
nevyžaduje žiadne stavebné úpravy. NANO Antislip
vytvára na povrchu milióny mikroskopických rýh,
ktoré vznikajú kontrolovaným rozpustením kremíku, ktorý sa nachádza
vo všetkých prírodných
kameninových materiáloch. Keď je povrch mokrý,
ryhy sa zaplnia. Pri chôdzy
na takto upravenom povrchu je tlakom vytláčaná
voda a vzniknutým podtlakom spôsobí protišmykový
efekt.

Je rada ochranných aplikácií, ktoré chránia povrch pred nepriaznivými
vplyvmi. Vďaka ochrane
NANO Protect sa zvyšuje
životnosť podkladu a znižujú sa nároky na údržbu.
Chráni povrch proti vode,
vlhkosti, korózii a hnilobe. Zároveň nanesením
NANO Protect získate
ľahko umývateľný povrch
bez agresívnych chemikálií s vysokým antibakteriálnym účinkom. Vďaka
NANO Protect sa vytvorí
UV ochrana, ktorá chráni
pred škodlivými účinkami
slnečného žiarenia. Vhodné použitie na materiály:
Drevo, textil, kameň, sklo,
kov, keramika, plasty, nerez, fasádna farba a.i.

Podtlakový Otryskávací Systém - POS
Pre koho je služba určená?
Služba POS je určená každému, komu ide o krajší životný priestor
a udržateľnú hodnotu majetku. Primárne zameranie služby je pre
správcovské spoločnosti, obce, mestá, VÚC a v neposlednom rade je to
služba, ktorú nespochybniteľne využije aj jednotlivec, ktorému ide o krajší
dom, chodník, bazén.
Prečo POS?
POS je efektívny, ekologický, rýchly, účinný a svojím zameraním je nateraz
najdokonalejším systémom určeným na udržateľnú hodnotu majetku.
Aké sú finančné nároky?
Finančná náročnosť nasadenia POS je porovnateľná s inými dostupnými
možnosťami na dané riešenia. Nespornou výhodou však ostáva, že
je ekologickejší, efektívnejší, neobmedzuje prevádzku, je vhodný aj
na cennejšie povrchy a dokáže pracovať aj v mraze.

Produktová rada NANO Zapro.SK
Čo znamená Produktová rada NANO?
Nanotechnológie v produktoch NANOAntigraffiti, NANOAntislip
a NANOProtect majú niekoľko nesporných výhod. Vďaka nanočasticiam,
ktoré obsahujú vytvárajú s povrchom, na ktorý sú aplikované kovalentnú
väzbu. Teda previažu sa s povrchom a stávajú sa neporovnateľne
odolnejšími voči vonkajším vplyvom, čím zdokonaľujú vlastnosti takto
ošetreného povrchu, ktorý získa hydrofóbnosť, olejofóbnosť, odolnosť
voči chemikáliám, odolnosť voči oderu, voči korózii atď. Najčastejšie
používanými prvkami, ktorých nanočastice sa využívajú sú striebro
a kremík. Dajú sa použiť v zásade na akýkoľvek známy povrch a neúmerne
zvýšia jeho životnosť a odolnosť. Nanotechnológia je budúcnosť, ktorú
máme k dispozícii už dnes.
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