foco no produto
PolySpec® IMO UltraLite TG
REVESTIMENTO DE FUNDO SUPER-LEVE DE EPÓXI DE GRAU DE ESPÁTULA

70% mais leve
70% mais leve do que os revestimentos de fundo

PolySpec® IMO UltraLite TG é

padrão industrial • Contém zero VOCs • Incorpora

um produto com zero VOCs

vidro reciclado pós-consumo • Aprovações: Partes 2 e 6

e 100% sólido, a resina de

do Anexo 1 do Código IMO-FTP • Fixação rápida, resist-

epóxi modificada é aplicada

ente à água & isolamento • Amortecedor acústico

com espátula que é misturada com os agregados leves
de propriedade reservada. É
especialmente formulado para
proporcionar uma superfície
ultraleve perfeita para o acabamento do revestimento
do convés.

Usos Recomendados: Aplicações militares e de bordo • Revestimento de
fundo para terrazzo epóxi, vinil, materiais de convés poliméricos e mais
• Espaços secos e molhados em todas as aplicações marinhas a bordo •
Aprovado para o nivelamento ou escoamento do convés

Estes números mostram uma redução de peso
líquido de 6 a 9 toneladas por 1000 metros quadrados, 19 a 26 toneladas por 3000
metros quadrados e 32 a 43 toneladas por
5000 metros quadrados. (A redução de peso
é comparável, quando calculada por 10,000
metros quadrados, e apenas ligeiramente
menor para as áreas de 20,000 e 3000 metros
quadrados.) Ao reduzir a carga do convés
distribuído fixo, a PolySpec® IMO UltraLite TG
ajudará arquitetos navais e engenheiros na
redução de peso dos componentes estruturais
no casco. Qualquer redução de peso acima
do piso é traduzida em menor apoio de aço
necessário no casco.

no campo

PolySpec® IMO UltraLite TG

O que Gerenciamento de
Construção Integrada significa para você?
Nós compreendemos que os proprietários das instalações exigem um
alto nível de garantia de que seus projetos de construção sejam bem
gerenciados e com êxito dentro do orçamento e prazos definidos. Nosso
modelo de Gerenciamento de Construção de Fonte obtém exatamente
isso. Desde o início do projeto para a seleção de materiais, gestão de
projeto e de análise do projeto, estamos com você a cada passo do
caminho.
Nós fabricamos e instalamos uma grande variedade de produtos inovadores utilizados como revestimento de fundo, niveladores de superfície
e pisos decorativos que são aprovados pela Guarda Costeira, ABS e IMO.
As nossas cobertura de fundo do convés de peso ultraleve e coberturas
de deck contra-fogo A-60 estão atualmente em alta demanda na indústria marinha. Nós instalamos nossos produtos em navios mercantes,
rebocadores, navios de reabastecimento plataformas de perfuração e
produção de petróleo e, especialmente, nos alojamentos.
Os produtos de alta qualidade, com base em polímeros, são apenas
um aspecto de pisos de longa duração ou convés do navio. O segundo
e fator igualmente importante é a instalação. Os produtos de piso são
frequentemente enviados para o local de trabalho inacabado em baldes
e sacos. Para ser transformado em um pisco, um convés do navio ou
uma área de confinamento fechados, a instalação no local apropriado
é crucial. Trust PolySpec® Construction Services, Inc. — temos tanto a
qualidade dos produtos e instaladores experientes para suas necessidades de instalações.
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