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Bakgrund

Utmaningen

Den 16 maj 2017 öppnade Arla Foods
dörrarna till sitt nya forskningscenter, Arla
Innovationscenter, i Agro Food Park Skejby.
Det är ett av världens starkaste nätverk av
livsmedelsföretag och livsmedelsforskning.
Här ska 150 Arlamedarbetare från hela
världen forska om utveckling och vidareutveckling av Arla Foods portfölj av
mejeriprodukter som säljs både i Europa och
på avlägsna tillväxtmarknader, bl.a. i Asien
och Sydamerika. Innovationscentret blir ett
pilotmejeri där man ska arbeta med den mest
avancerade laboratorieutrustningen inom
mejeriinnovation.

Där man hanterar livsmedel professionellt
ställs höga krav på hygienen. Därför behövde
golven uppfylla kraven i IFS-standarden
(International Food Standard). Det inkluderar
att golven inte ger grogrund för bakterietillväxt
och att de tål rengöring med hetvattenspolning och starka rengöringsmedel.
Vidare lade man vikt på arbetsmiljön. Dels
med hänsyn till inomhusklimatet, då det
krävdes ett golv som inte avger VOC eller lukt
till luft och livsmedel. Dels skulle golv med ett
korrekt halkskydd säkra mot glid- och fallolyckor i en miljö som ibland är blöt och fet.
Slutligen behövdes ett långsiktigt hållbart,
robust och slitstarkt golv.
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Hygieniska Ucrete®- golv till Arla Innovation Center

Vår referens: Ucrete-golv på Arla Innovation Center i Skejby (Danmark).

Vår lösning
I nära samarbete mellan byggherren, rådgivande ingenjör,
arkitekten och BASF’s golvexperter valde man att lägga Ucrete
HF100RT-skikt på golven i Arlas innovationscenter.
Ucrete HF100RT är en beläggning med medelhögt halkskydd
som är idealiskt för utrymmen där det förekommer spill och
mycket lätt att rengöra. Beläggningen tål rengöring med mycket
varmt vatten (hetvattenspolning) och har hög resistens mot
kemikalier, syror och baser, bland annat mjölksyra och
desinfektionsmedel. Dessutom är beläggningen tät och ger
ingen möjlighet till bakterietillväxt.

Snabba fakta






Ucrete är otroligt hållbart. Det finns Ucrete-golv som lagts
för 40 år sedan och fortfarande är fullt funktionella.
Ucrete är mycket lämpligt för livsmedelsindustrin där det
gör det möjligt att upprätthålla en hög hygiennivå på
golven. Godkänt av HACCP.
Ucrete är smak- och luktneutralt och bidrar till ett sunt
inomhusklimat. Tilldelat Eurofins Indoor Air Comfort Goldcertifikat.
Snabb installation minimerar tiden då produktionen måste
stängas ned. Vissa Ucrete-golv kan tas i bruk efter bara 5
timmar vid 10°C.

Ucrete HF100RT är smak- och luktneutralt, också vid påföring,
och avger inte lukt eller smak på livsmedel i omgivningen.
Utdrag av våra Ucrete-referenser i mejerisektorn
Sammantaget betyder det att Ucrete HF100RT uppfyller kraven
i IFS och HACCP.
Viktigt är också Ucrete HF100RT-beläggningens bidrag till ett
sunt inomhusklimat för medarbetarna. Ucrete uppfyller de
stränga kraven för VOC i tyska AgBB och har tilldelats Eurofins
Air Comfort Gold-certifikat.







Arla Foods Jönköping
Arla Foods Vimmerby
Arla Foods Götene
Arla Foods Falkenberg
Arla Foods Kallhäll

Kundnytta med Ucrete HF100RT-golv

Master Builders Solutions från BASF



Med varumärket Master Builders Solutions har BASF samlat all
sin expertis för att skapa lösningar för nybyggnation, underhåll,
reparation och renovering av konstruktioner. Master Builders
Solutions bygger på mer än hundra års erfarenhet inom
byggbranschen.









Hygienisk, tät och ogenomtränglig beläggning; Ucrete kan
rengöras till samma hygienstandard som rostfritt stål.
Resistent mot mjölksyra.
Halkskyddsgrad: R10/R11 enl. DIN 51130.
Kemikalieresistent mot starka syror och baser, bland annat
kaustiksoda, natriumhypoklorit och många andra
desinfektionsmedel (se kemikalieresistenslista).
Resistens mot höga temperaturer upp till 120°C.
Kan också användas i kyl- och frysrum (tål ned till –40°C).
Hög mekanisk slitstyrka och hållbarhet.
Ucrete läggs av certifierade Ucrete-golvläggare. Be gärna
BASF om en lista.

Mer information
www.master-builders-solutions.basf.se

