Tavan & Duvar

Sistemleri
Aramızda fikirler, gerçeğe dönüşür ®

CLEAN ROOM Taşıyıcı Sistemi

ISO 4
Clean room

Bakterileri
engelleme

Oda taşıyıcı sistem performans sınıfı ISO 4 Clean
Room’dur. (ISO 14644-1’e göre test edildi).

n Temiz

n Fabrikada

monte, plaka ile taşıyıcı arasını geçirimsiz kılan
benzersiz fitil.

n Sızdırmazlık

için monte edilecek bant, mastik v.b. malzeme
ve işiilikten tasarruf (sadece koruyucu band sökülmelidir).

n Bastırma

klipsi iyi bir sızdırmazlık sağlar.

n Özel

yüzeyi toz ve mikro organizmaların yüzeyde birikmesini
sınırlar (NF S 90351 Kinetik Dezenfektasyon testine göre ).
ROOM taşıyıcı, bakteri, küf ve maya
oluşmasını engeller (NF S 90-351’e göre Bakteriyolojik
Temizlik B1 Sınıfı).

n CLEAN

n CLEAN

ROOM taşıyıcı, NF S 90-351’e göre 4.Zone’da
kullanım ile ilgili gereklilikleri karşılar.

n Alüminyum

Dezenfektanlara
dayanım

yapısı sayesinde Korozyona dayanıklı.

n MR

odalarında kullanıma uygundur.

n MR

odaları için plastik bastırma klipsi.

n Temiz

Oda taşıyıcıları aktif katkılar içeren sulandırılmış
dezenfetanlarla temizlenebilir. Örnek Kuaterner Amonyum,
Hidrojen Peroksit ve Klorlar.
Odalarda, 24mm genişlikte taşıyıcılar, Board
plakalar için en idealidir.

n Temiz

Montaj Talimatları:
CLEAN ROOM Bastırma
klipsi (CHDC)
CLEAN ROOM Ana Taşıyıcı

CLEAN ROOM Tali Taşıyıcı

Board Plaka

Aşağıdan gelebilecek hava basıncı ve akımlara karşı
bastırma klipsi ile iyi bir hava sızdırmazlığı sağlanır,
plakanın kalkması önlenir.
PVC klips CHDC her mekanda kullanılabilir fakat
özellikle MR odaları için idealdir.

Klipsler de kalınlığı 15 ve 18mm arasındaki board
plakalar ile kullanılmalıdır.
600x600mm bir plakada; her bir kenarda 2’şer adet
olmak üzere 8 adet klips kullanılmalıdır, 1200x600mm
bir plakada; uzun kenarlarda 3’er, kısa kenarlarda 2’şer
adet olmak üzere 10 adet klips kullanılmalıdır.

Köşebentlerde boylu boyunca devam eden fitil,
taşıyıcıların geldiği noktada kertilip ve sökülmelidir.
Köşebent üzerindeki plakalar 600x600 ise 4,
600x1200 ise 5 adet bastırma klipsi ile tutturulmalıdır.
Hava sızdırmazlığı güçlendirmek için köşebent, mastik
veya silikon ile uygulanmalıdır.
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Aşağıdan müdahale kapağı oluşturmak için A 426
çelik müdahale kapağı klipsi kullanılabilir.
(MR odaları hariç)

