
תוצרת גרמניה

אריחי ריצוף תעשייתי

מערכות הריצוף הייחודיות של KAGETEC פותחו בגרמניה.
KAGETEC מסוגלת להציע פתרונות מלאים מותאמים אישית עבור רצפות תעשיה, במיוחד לשימוש 

בסביבות תובעניות )כימיקלים, עומסים(.
כל ארבע המערכות מייצרות גימור היגייני דומה עם מרווח של 2 מ"מ בין האריחים.

•  התקנה ע"י חברת KAGETEC )מתקינים מגרמניה מגיעים להתקנה בכל פרויקט(
•  ניתן להזמין במגוון צבעים

•  מותקן בכל העולם ובישראל
•  עמיד בעומס מלגזות

/פרמצבטיות ואלקטרוניות/משקאות ובירה/מחלבות/מוסכים •  מותאם לתעשיית המזון

אריח משושה מחוזק במלואו

דבק אפוקסי

שכבה אפוקסי מקשרת

רשת פלסטיק לחיזוק

רצועות נחושת מוליכות )אנטי סטטי(

פריימר

שכבת פילוס אפוקסי

בטון שיפועים )שרף(

יריעת בידוד )אופציונלי(

רצפת בטון

רצפת בטון צף מחוזקת 

ויברציה /דחיסה )בזמן ההתקנה(

מקרא
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511

6 86



* ראה מקרא לשרטוטים

* ראה מקרא לשרטוטים

* ראה מקרא לשרטוטים

* ראה מקרא לשרטוטים
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KAGETEC BS

KAGETEC AR

KAGETEC GFK

KAGETEC AS

KAGETEC BS הינה מערכת בסיסית הנמצאת בשימוש מעל 20 שנה
מהירה להתקנה.

מציג שגרת שטח יוצאת דופן
עמידות מכנית כימית ותרמית גבוהה

אידיאלי עבור מחלבות, מבשלות בירה ומפעלים לעיבוד מזון.

חוזק הלחיצה של KAGETEC AR הינו גבוה בהרבה מאשר במערכות 
אחרות היות והאריחים מונחים באפוקסי ישירות על גבי רצפת הבטון.

אריחי קרמיקה עטופים לחלוטין בשרף אפוקסי.
חלופה זו עושה את המערכת אידיאלית למקומות בהם ישנה תנועת 

מכונות כבדות או אזורים החשופים לסביבה כימית גבוהה.

מערכת KAGETEC GFK פותחה במיוחד לשימוש במתקני ייצור למזון ומשקאות .
GFK הינה מערכת ייחודית בשל השימוש בחיזוק ע"י רשת פלסטיק 

ודבק אפוקסי ההפרדה בין האריחים לבין התשתית הופך את מערכת
GFK לחזקה מאוד. במערכת GFK אריחי קרמיקה עטופים לחלוטין 

בשרף אפוקסי. מערכת GFK אידיאלית לתחומי הלחץ הגבוהים 
בתעשיות המזון, התרופות והמשקאות, במיוחד אלו הנמצאים

בטמפרטורות הקיצוניות.

מערכת KAGETEC AS הינה מערכת אריחי רצפה אנטי-סטטית המאפשרת פריקה 
אלקטרוסטטית )ESD( ומניעת דליקות.

האריחים מלוטשים עם צמיגות נמוכה של פחמן  אשר מפיצה זרמים חשמליים 
באמצעות רצועות נחושת מובנית לתוך מערכת הריצוף.

מערכת זו פותחה במיוחד עבור שימוש בענפים בהם יש למנוע חשמל סטטי כגון 
תעשיות פרמצבטיות ואלקטרוניות.
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