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                                                   UNIKÁTNÍ POVRCHY HEMAFIX RAPID
REVOLUČNÍ V RYCHLOSTI A JEDNODUCHOSTI OBNOVY ČI VYTVOŘENÍ POVRCHU

KRMNÝ STŮL

BEZESPÁROVÁ TECHNOLOGIE
VHODNÁ PRO VYSOKOTLAKÉ MYTÍ

ODOLÁVAJÍCÍ ČASTÝM ZMĚNÁM ALKALICKÉHO A ZÁSADITÉHO PROSTŘEDÍ
APLIKACE NOVÉHO KRMNÉHO STOLU ČI REKONSTRUKCE V JEDNOM DNU

Systém HEMAFIX RAPID KRMNÝ STŮL je výjimečně odolný proti otěru, působení chemikálií a fermentaci.
Vytváří  vrstvu, která je tvrdá jako diamant a hladká jako sklo.
Lze ochránit a aplikovat na nové betonové povrchy nebo rekonstruovat staré.

HEMAFIX RAPID – KRMNÝ STŮL
VYSOCE ZÁTĚŽOVÝ A EFEKTIVNÍ SYSTÉM

Samonivelační povrch: tloušťka 0,16 – 0,2 cm

Hladký, bezespárový a vysoce hygienický.

Žádné napojování, jako při použití dlaždic, voda nemůže 
proniknout dovnitř a nedochází k odlupování a prasklinám.

Hladký povrch zlepšuje příjem krmiva a tím vyšší produktivitu 
zvířat.

Jednoduché nahrnování krmiva, úspora času ošetřovatele.

Snadné mytí, Značně se sníží výskyt bakterií, zamezí se 
usazování špíny a nalepování zbytků krmiva.

Povrch je vysoce odolný proti otěru, může se přejíždět traktorem 
i shrabovačem.

Odolný proti působení korozivních prvků.

Odolný proti působení kyselin a fermentaci krmiva.

Velmi jednoduchá aplikace na připravený povrch, nutné důkladné 
očištění a vysušení, následné nanesení spojovací vrstvy a vrstvy
vrchní.

Rychlost následného naskladnění zvířat.

Hotový Krmný stůl se může používat za 6 až 8 hodin po aplikaci.

HEMAFIX RAPID - KRMNÝ STŮL 
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Vytváří unikátní, jednolitý, vysoce trvanlivý povrch, odolný vůči chemikáliím, amoniaku, živočišným látkám a kyselinám.
ZPŮSOB APLIKACE 

Při rekonstrukci starého povrchu je nutno 
zarovnat díry a praskliny pomocí 
speciálního rychleschnoucího přípravku 
Con Korite.

Možné mechanické srovnání původního 
betonu.

Chemické ošetření povrchu před aplikací 
pomocí přípravku Cementex. Za 20 
minut, opláchněte a celý povrch pečlivě 
vysušte.

Označte si šířku krmného stolu lepicí 
páskou.

Pomocí válečku naneste základní, 
spojovací vrstvu

Nanesení vrchní samonivelační vrstvy. 

Aplikujte rovnoměrně po celém povrchu 
pomocí stěrky.




