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System zabudowy pomieszczeñ czystych POLBUD posiada ATEST HIGIENICZNY
HK/B/0511/01/2012 wydany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Pañstwowy
Zak³ad Higieny. System jest przeznaczony do stosowania w budownictwie, w tym w pomieszczeniach zak³adów farmaceutycznych, spo¿ywczych, elektronicznych i biotechnologicznych, w blokach operacyjnych, laboratoriach i innych pomieszczeniach o zwiêkszonych wymaganiach higienicznych.

Laboratorium ICN Polfa Rzeszów S.A. - VALEANT
Wszystkie elementy systemu wykonywane s¹ jako konstrukcja ze szkieletem konstrukcyjnym z wyt³aczanych profili aluminiowych oraz z wype³nieniem szkieletu montowanym w taki
sposób, by uzyskaæ ca³kowicie g³adk¹, zlicowan¹ powierzchniê œcian i drzwi.
Profile konstrukcyjne oraz blachy aluminiowe stanowi¹ce wype³nienia nieprzezierne
konstrukcji s¹ lakierowane proszkowo na ró¿ne kolory palety RAL – zgodnie z ¿yczeniem
zamawiaj¹cego. Pow³oki lakiernicze wykonywane s¹ wy³¹cznie w lakierniach proszkowych
posiadaj¹cych licencjê Qualicoat. Wype³nienia przezierne konstrukcji czystych s¹ wykonywane ze szk³a hartowanego ró¿nej gruboœci, o krawêdziach szlifowanych i polerowanych.
Mocowanie szk³a nastêpuje przez klejenie strukturalne do anodowanych lub lakierowanych
profili miêdzyszybowych. Miejsce ³¹czenia pozostaje niewidoczne dziêki pokryciu krawêdzi
szk³a w miejscu klejenia warstw¹ emalii, standardowo w kolorze czarnym.
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OKNA DO POMIESZCZEÑ CZYSTYCH z szybami bezpiecznymi hartowanymi s¹
dostosowane do wymaganej gruboœci œciany dzia³owej i obustronnie licowane
z powierzchni¹ œciany.

Okna do pomieszczeñ czystych
DRZWI DO POMIESZCZEÑ CZYSTYCH mog¹ byæ wykonane jako ca³kowicie
nieprzezierne lub z przeszkleniem ze szk³a hartowanego. Drzwi stanowi¹ce
zamkniêcie œluzy mog¹ zostaæ wyposa¿one w system blokady krzy¿owej
uniemo¿liwiaj¹cy jednoczesne otwarcie pary drzwi œluzy.

Drzwi do pomieszczeñ
czystych
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OKNA PODAWCZE posiadaj¹ komorê wewnêtrzn¹ ze stali nierdzewnej polerowanej,
wyoblone naro¿a komory wewnêtrznej u³atwiaj¹ utrzymanie czystoœci, zamkniêciem steruje
system blokady krzy¿owej.

Okna podawcze z blokad¹ krzy¿ow¹
OKNA PODAWCZE stanowi¹ce œluzê materia³ow¹ ³¹cz¹c¹ pomieszczenia o ró¿nej klasie
czystoœci mog¹ byæ dodatkowo wyposa¿one w autonomiczny cyrkulacyjny system
oczyszczania powietrza z filtrami absolutnymi HEPA tworz¹cy niezwykle skuteczn¹ barierê
dla wszelkich cz¹steczek.
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