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Taustatiedot
Ålands Fiskföräldring tarjoaa tuoretta kalaa
ympäri vuoden. Ahvenanmaalla Föglön
saaristokunnassa sijaitseva Ålands
Fiskföräldring Ab (ÅFF) on Taimen-konsernin
suurin tytäryhtiö. Yritys on keskittynyt
kirjolohen ja siian ruokakalatuotantoon ja
jalostukseen. ÅFF:ssä perataan kalaa vuoden
jokaisena arkipäivänä. Se on ainoa
Suomessa toimiva kala-alan yritys, joka
pystyy toimittamaan tuoretta ruokakalaa
asiakkailleen ympäri vuoden. Vuonna 1989
perustetulla ÅFF:llä on Ahvenanmaalla 12
tuotantolaitosta ja Ruotsissa 10.

Yhteystiedot:
Myynti-insinööri
Jouko Oksanen
Puh. 050 412 8176
jouko.oksanen@basf.com

Valintakriteerit
Lattiamateriaalin tulee olla hygieeninen ja
huoltoväliltään mahdollisimman pitkä. Se ei
saa olla liukas, mutta toisaalta helposti
puhdistettavissa. Lattian pitää kestää
kemikaaleja, kalaöljyjä, mekaanista rasitusta,
pumppukärry- ja trukkiliikennettä ilman, että
syntyy korjattavia vaurioita pinnoitteeseen tai
liukkaudenestokarhennukseen. On saatava
lattia, joka kestää vaativia erilaisia
käyttöolosuhteita vaurioitumatta. Huono lattia
voi johtaa hygieniaolosuhteiden
vaarantumiseen. Esimerkiksi rikkoontunut
pinta kerää pintaansa bakteereja, likaa tai
aiheuttaa liukastumis/kompastumisvaaran.
Jatkuvasti korjattava lattia aiheuttaa
tuotantoseisokkeja korjauksen ajaksi.
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Pinnoiteratkaisum me
Alueilla, joissa oli kävelyliikennettä, ja paljon kalaperäistä
liukkautta aiheuttavaa materiaalia ja missä vaadittiin karheampia
pintoja tinkimättä muista ominaisuuksista, valittiin Ucrete UD200.
Kun taas pinnoille, joissa vaadittiin helpompaa puhdistettavuutta
ja sileämpää lopputulosta, ja jossa oli enimmäkseen
trukkiliikennettä, valittiin Ucrete HF100RT. Ucrete HF100RT –
pinnoite valittiin hiukan sileämpänä pinnoitteena, jolla oli
kuitenkin samat ominaisuudet mm. kemikaalirasituksia vastaan
kuin karheammalla pinnoitteella.
Lattian hyödyt asiakkaalle










Kemiallinen kestävyys ja liuotinkestävyys
Lämmön- ja lämpöshokkien kestävyys
Iskun- ja hankauksen kestävyys
Nopea asennus ja nopea kovettuminen
Turvallinen, alhainen liukastumisvaara
Alustan kosteudenkestävyys
Karhennusten pysyvyys
Ucrete päihittää muut lattiamateriaalit näissä
ominaisuuksissa.

Projektin tiedot lyhyesti





Tuotantolaitoksen lattioiden pinnoitus
850 m2
Ucrete UD 200 ja Ucrete HF100RT

Master Builders Solutions BASF:lta
Master Builders Solutions –tuote- ja palveluvalikoima tarjoaa
monenlaisia kemikaaleja sekä tuotteita rakennusten ja
infrastruktuurien uudistuotantoon, kunnossapitoon ja
korjaukseen. Yhtenäisen tuotemerkkinsä avulla BASF kokoaa eri
puolilta maailmaa saamansa asiantuntemuksen yhteen.
Palvelemme asiakasta hankkeiden suunnittelusta aina
valmistumiseen saakka yhdistämällä paikallisen osaamisen ja
rakennushankkeista eri puolilta maailmaa saamamme
kokemuksen.
Lisätietoja:
w w w.master-builders-solutions.basf.fi

