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EVA padlózati rendszerek
Az EVA polimer (etil-vinil-acetát) elonyeire alapozva
a legmagasabb szintu párnázó hatást és szigetelést kínálja.

Habosított EVA,
térhálós szerkezet
sokmillió zárt
légkamrával

Extra
párnahatás
teljes nyomáselnyelés

Felületi profilok
Specifikációk az EVA TATAMI COW, EVA COW 10 és EVA COW SET
keverékeihez. Kérjük, keressen meg minket testre szabott
keverékek és egyéb borítások specifikációja ügyében!

Olíva
méretek
120 x 185 cm
vastagság
20 mm + gombok
30 mm + gombok

színek
Fekete,Barna,Zöld
(keressen meg %-os
árnövekedés ügyében)

tömeg
20 mm > 4 kg./m²
30 mm > 5,6 kg./m²

belso / kulso
keménység (shoreºa)
40 ± 5 / 45 ± 5

belso / kulso
keménység (shoreºa)
35 ± 5 / 45 ± 5

Körök
méretek
120 x 185 cm
vastagság
20 mm + gombok
30 mm + gombok

színek
Fekete,Barna,Zöld
(keressen meg %-os
árnövekedés ügyében)

tömeg
20 mm > 4 kg./m²
30 mm > 5,6 kg./m²

belso / kulso
keménység (shoreºa)
40 ± 5 / 45 ± 5

belso / kulso
keménység (shoreºa)
35 ± 5 / 45 ± 5

olíva

körök

durva

méhsejtes

Durva
méretek
120 x 185 cm

színek
Fekete,Barna,Zöld
(keressen meg %-os
árnövekedés ügyében)

vastagság
10/15 mm (profilos/homokos) tömeg
20/30 mm (kettos profil)
20 mm > 4 kg./m²
30 mm > 5,6 kg./m²

belso / kulso
keménység (shoreºa)
40 ± 5 / 45 ± 5

Méhsejtes
méretek
120 x 185 cm
vastagság
25 mm (egyszeres profil)

színek
Fekete,Barna,Zöld
(keressen meg %-os
árnövekedés ügyében)

tömeg
25 mm > 8,5 kg./m²

belso / kulso
keménység (shoreºa)
35 ± 5 / 50 ± 5

Az EVA tejgazdasági
padlózati rendszerek jellemzoi
Kényelem & Védelem
A habosított EVA (rugalmasság + szivacsosság) a piacon
elismerten a legkényelmesebb tejgazdasági padlózati
rendszer.
A sokmillió mikro légkamrából álló szerkezet az állatnak
páratlan kényelmet és védelmet nyújt.
Higiénia
A nem porózus szerkezetnek köszönhetoen a padlóborítások
nem szívják be a nedvességet, könnyu oket mosni, tisztítani
és fertotleníteni, ami meggátolja mindenfajta baktérium
elszaporodását.
Csúszásmentes felület
A padlóborítás felületének különleges textúrája
az állat számára tökéletes lábhelyet biztosít lefekvéskor és
felálláskor, növeli a kényelmét fekvéskor, és csökkenti
az esetleges sérülések, gyulladások és a stressz veszélyét.
Hoszigetelés
A padlóborítás segít fenntartani az optimális
testhomérsékletet, szigeteli az állatot mindenfajta
padlózattól, és az istálló körüli homérséklet-különbségektol.
Könnyu beszerelés
Könnyu beszerelés a padlóhoz közvetlenül rögzített
acélcsavarokkal.

Könnyu beszerelés

Alagcsövezés

Testre szabott logó

Csúszásmentes felület

Istállófülke felosztása

EVA padlózati rendszerek

Négy peremmel rendelkezo
négyzet alakú borítás beszerelési utasítások
Az eva tejgazdasági padlózati rendszerének beszerelése
nagyon könnyu és gyors. A 30/32 vagy 20/22 mm vastag borítást
rendszerint az istálló betonjához szögelik 3–4 rögzítéssel (szög)
a borítás tetején.

Muanyagkupak

Fémcsavar

Fémalátét

TEJGAZDASÁGOK
MARHAISTÁLLÓI SZÁMÁRA

Egymásba illesztés rendszere
Beszerelési utasítások
Egymásba illeszkedo borításokat is kínálunk még,
melyeket foleg az istálló egybefüggo területein használnak.

Egymásba illesztes rendszere

EGYMÁSBA ILLESZKEDO BORÍTÁS
FOLYTONOS TERÜLETEKRE

Borítások közötti tágulási tér

Tágulási tér a folyosóig

EVA padlóborítás
szarvasmarha istállófülkékbe.
Amire vigyázni kell
Miután a padlóborítást beszerelték, az EVA padlózati
rendszerek méretváltozásait normálisnak lehet tekinteni
tekintettel azokra a polimer alapanyagokra, melyekbol ezek
a borítások készülnek, a habosításból adódó
tulajdonságukkal együtt. A padlóborítás széltében és
hosszában is nyúlik a használat elso évében. Ezért a borítás
beszerelésekor a borítások között feltétlenül szükséges,
hogy kb. 5 cm-es (*) tágulási teret hagyjanak.
Amikor a sorban az utolsó borítás eléri a falat, a faltól is
ugyanekkora helyet kell hagyni a táguláshoz.
Mivel az EVA padlózati rendszer széltében és hosszában is
tágul a rögzítésektol távolodó irányban, javasoljuk, hogy a
borítás hátulsó részén (a folyosó irányában) is hagyjanak 5–8
cm helyet. Ha beszereléskor bármilyen akadályba ütközik a
borítás, vágja körül a padlóborítást az akadály körül úgy,
hogy elöl mindig hagy 5 cm helyet. Rendszeres
időközönként – ha a padlóborítás a tágulás bármilyen jelét
mutatja, és a darabok egymásba nyomulnak – javasoljuk,
hogy a borítás szegélyeit éles késsel szelje le.

A Cauchos Karey ezeket a beszerelési eljárásokat javasolja, valamint a borítás megfelelo
karbantartását az istálló és a borítás felületének napi tisztításával, valamint az esetleges
nyúlás ellenorzésével annak érdekében, hogy a termék hasznos élettartama során
megorizze megfelelo teljesítményét. A Cauchos Karey nem vállal felelosséget a helytelen
beszerelését, szegélyezésért vagy ezeknek a beszerelési utasításoknak a félreértéséért.
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Forgalmazóink:

Kricsár Kornél - Jász-Nagykun-Szolnok, Békés, Nógrád, Csongrád

+36 20 515-9053

Kovács Gyula - Győr-Sopron, Veszprém, Vas, Zala megye

+36 20 916-1533

Ribai József - Fejér, Pest, Komárom-Esztergom megye

+36 20 944-6262

Szegeczki Vince - Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Borsod megye

+36 20 978-2267

Kondor Csaba - Budapest, Pest, Nógrád, Heves, Fejér megye

+36 20 340-5668

Horváth István - Veszprém, Vas, Zala, Baranya, Somogy, Tolna megye

+36 20 579-7503

Papp Sándor - Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Borsod megye

+36 20 945-2944

