Projekt:
The Saucy Fish Company
Plats:
Grimsby (Storbritannien)

The Saucy Fish Co.
Golvsystem för produktionsyta avsedd för fiskbearbetning

Ägare:
Seachill/The Saucy Fish Co.
Golvläggare/entreprenör:
Hull Resin Floors
Designer/arkitekt/specifikationsansvarig:
Seachill/Hull Resin Floors
Marknadssektor:
Livsmedelsproduktion
Produkter som använts:
Ucrete UD200
Ucrete PFS
MasterSeal CR 460
Säljkontakt:
Sören Wingstrand
Soren.wingstrand@basf.com
Tel: +46 (0)73 421 27 52

Vår referens i Grimsby (Storbritannien): The Saucy Fish Co.

Bakgrund

Utmaningen

The Saucy Fish Co. har en mycket populär
produktlinje av fiskprodukter med tillbehör
som ger mervärde. Kunden hade en befintlig
betongplatta som var blanksliten och på sina
ställen höll på att spricka. De behövde ett
livsmedelssäkert, halksäkert golv som inte
skulle förorena den omgivande
produktionsmiljön med någon lukt.

Den första fasen på 200 m2 omfattade
produktion som upphörde klockan 16 en
lördag och städades fram till klockan 20.
Klockan 06 på söndagen drog produktionen
igång igen. Miljön var fortfarande våt, och
tidsfristen för applicering på fuktig betong var
10 timmar.
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Vår lösning
Hull Resin Floors anlände och riggade upp sin blandningsstation.
De tältade också in och säkrade en sluten miljö där inget damm
kunde ta sig ut och använde mekanisk utrustning för att
förbereda ytan. Utrustningen var försedd med dammsugare för
att suga upp dammet. De yttorkade utrymmet, och vid en
temperatur på 8–10ºC påförde de sedan Ucrete PFS, som efter
fyra timmar hade härdat. Sedan påförde de 9 mm
snabbinstallerad UD200, som härdade på under fem timmar.

Kundnytta








BASF utnyttjade en kort lucka i produktionen för påföring och
uppfyllde kundens krav på en halksäker golvyta som är lika
lätt att rengöra som rostfritt stål.
Ucrete-golvet påfördes direkt på ett fuktigt underlag utan
några problem med den relativa fuktigheten i plattan och utan
krav på fuktskyddande membran.
Kundens golv förbereddes, grundades, påfördes och kunde
användas igen inom 10 timmar utan problem för eller
påverkan på den omgivande produktionen.
Seachills Engineering Manager blev väldigt nöjd med Hull
Resin Floors och BASF:s snabbinstallerade Ucrete-lösning.
Han medgav att de hade haft problem med den här golvytan
ett tag men inte hade insett att det på marknaden fanns en
lösning som klarade företagets tidsrestriktioner.
Resultatet blev att Seachill planerade att installera samma
typ av golv i produktionsanläggningens övriga utrymmen.

Snabba fakta om projektet






Snabbhärdande system installerat under en produktionslucka
på 10 timmar.
Enkel rengöring och halksäker yta uppnått.
Påföring på fuktigt underlag utan fuktskyddande membran.
Hull Resin Floors påförde upp till 2 500 m2 golv.

Master Builders Solutions från BASF
Med varumärket Master Builders Solutions har BASF samlat all
sin expertis för att skapa skräddarsydda kemikalielösningar för
nybyggnation, underhåll, reparation och restaurering av
konstruktioner.
Master Builders Solutions bygger på mer än hundra års
erfarenhet inom byggbranschen. I kärnan för varumärket Master
Builders Solutions finns know-how och erfarenhet från BASF:s
globala nätverk av byggexperter som tillsammans med dig löser
alla dina utmaningar inom byggnation.
Mer information finns på:
http://www.master-builders-solutions.basf.se

