Skvěle chrání
a dobře vypadá
Antikorozní ochranná vrstva pro otopná tělesa Kermi.

Fühl Dich wohl. Kermi.

Antikorozní ochranná
vrstva Kermi.
Všechna otopná tělesa Kermi jsou sériově určena k použití
v teplovodních otopných soustavách s maximální provozní
teplotou 110 °C. Některé oblasti použití však kladou speciální
požadavky na povrch radiátoru.

Antikorozní ochranná
vrstva Kermi je ideální
všude tam, kde jsou
otopná tělesa vystavena
zvýšené vlhkosti
vzduchu.

Například v prostorech se stříkající
vodou, tj. na toaletách a vedle pisoárů.

Pro otopná tělesa, která jsou vystavena
zvýšené vlhkosti, je povrchová úprava
podle normy DIN 55 900 nedostatečná.
Pro tato tělesa je zapotřebí zvýšená
ochrana proti stříkající vodě a/nebo
vlhkosti vzduchu.
Ne vždy je zapotřebí náročného
a nákladného žárového zinkování.
Společnost Kermi za tímto účelem
vyvinula antikorozní ochrannou vrstvu.

Například v soukromých koupelnách
přímo nad vanou, nebo vedle ní.

krycí vrstva
ve všech barvách
antikorozní
ochranná vrstva

otopné těleso

Speciální vrstva je nanesena na radiátor a následně zušlechtěna vysoce
kvalitním práškovým lakováním. Tímto vzniká optimální antikorozní ochrana
i při vysokých optických nárocích. Antikorozní ochranná vrstva Kermi je dostání
pro všechna desková otopná tělesa, designové radiátory, otopné stěny
a konvektory značky Kermi.

Například ve wellness prostorech
přímo vedle sprchových koutů Walk-In.

Například v umývárnách a v šatnách
ve firmách a veřejných zařízeních.

Antikorozní ochranná
vrstva Kermi se nanáší
na radiátory a působí
tak účinně proti korozi.

Pro každý požadavek
vhodná ochrana
Použití antikorozní ochranné
vrstvy Kermi.

Použití žárového zinkování
Kermi.

V místech, kde stříká voda,
tj. ve sprchách nebo na toaletách,
vedle pisoárů v soukromých
a veřejných prostorech, stejně
tak jako v mnoha soukromých
a průmyslových budovách, jsou
kromě ochrany proti korozi kladeny
zvláštní požadavky také na vzhled
a strukturu povrchové úpravy.
Tady nabízí antikorozní ochranná
vrstva Kermi při srovnání s žárovým
pozinkováním levnější a opticky
atraktivnější alternativu: optimální
antikorozní ochrana při zachování
vysokých estetických nároků.

Prostory s agresivním a/nebo vlhkým
ovzduším, např. v průmyslových
provozech, jako jsou jatka, sauny,
plovárny nebo místa s výskytem slaného vzduchu v blízkosti moře, kladou
extrémní nároky na povrchovou úpravu
radiátorů. Totéž platí pro prostory,
které se pravidelně čistí vysokotlakým
čističem. Žárové zinkování zde poskytuje
nejlepší možnou ochranu proti korozi.

Antikorozní ochranná
vrstva Kermi:
WW vhodná pro oblasti,
ve kterých je nutná zvýšená
ochrana proti vlhkosti
WW obzvláště odolná vrstva,
která chrání radiátor
neviditelně před korozí
WW možnost kvalitního
lakování společnosti
Kermi v jakémkoliv
barevném odstínu
WW k dostání pro kompletní
sortiment Kermi:
desková otopná tělesa,
designové radiátory,
otopné stěny a konvektory
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