Advantica® Controlled Environments
Voorgelakt staal voor gecontroleerde omgevingen
Advantica® werkt met u.
Advantica® van Tata Steel is een reeks van voorgelakte
staalproducten speciaal samengesteld voor de markt van
industriegoederen. Ondersteund door meer dan 40 jaar
ervaring, biedt het Advantica® productassortiment de perfecte
oplossing om optimaal aan uw wensen tegemoet te komen.
Dankzij ons brede assortiment hebben wij een geschikt
product voor elke toepassing.

Advantica® producten voor gecontroleerde
omgevingen
Tata Steel heeft een serie voorgelakte staalproducten
ontwikkeld om tegemoet te komen aan de strenge eisen van
gekoelde en hygiënische ruimten bij toepassingen zoals
voedselverwerking en -voorbereiding, koelhuizen en
verpakkingsruimten, farmaceutische stofvrije ruimten en
medische omgevingen (operatiekamers, behandelruimtes en
garderobes).

Wij leveren toplagen die helpen bij het handhaven van een
schoon en veilig binnenklimaat, oppervlakken die smetvrij zijn,
goed schoon te maken zijn en, waar nodig, veilig zijn bij direct
contact met voedsel. Advantica® producten bieden een
uitstekende weerstand tegen corrosie, beschadiging en krassen.

Productbeschrijving
Product
Advantica® L Control
Advantica® CL Clean
Advantica® GM

Beschrijving
Een laminaat speciaal ontwikkeld voor
gecontroleerde omgevingen
Een co-laminaat ontwikkeld voor
gecontroleerde omgevingen
Medium glans product beschikbaar
een glad oppervlak
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Advantica® Controlled Environments
Advantica® productwijzer voor gecontroleerde omgevingen
Typische eigenschappen

Advantica® L-Control (a)

Advantica® CL Clean

Advantica® GM (b)

Oppervlaktestructuur

Glad

Glad

Glad

Glans

Laag

Laag

Midden

Robuustheid

***

***

*

Corrosiebestendigheid (vochtigheid)

***

***

*

Corrosiebestendigheid (chemicaliën)

***

***

*

Flexibiliteit

***

**

*

Vuilbestendigheid

***

***

**

Veilig voor voedsel (c)

Ja

Ja

Ja

Witte ruimten

SUP

SUP

VMV

Stofvrije ruimten

SUP

SUP

VMV

Levensmiddelenruimten en opslagruimten boven 0°C

SUP

SUP

VMV

Koelruimten gebruikt in de voedselindustrie

SUP

SUP

VMV

Toepassingen

Scheidingswanden voor levensmiddelenwinkels

SUP

SUP

VMV

Ruimten met geconditioneerde atmosferen

SUP

SUP

VMV

Kleine koelruimten

SUP

SUP

VMV

Deuren voor koude ruimten

SUP

SUP

VMV

Koelwagens

SUP

SUP

VMV

Gezondheidszorg

SUP

SUP

R

Opmerkingen
VMVw- Voldoet aan Minimale Vereisten
SUP - Superieur product
R
- Raadpleeg Tata Steel
(a)
- Verkrijgbaar met anti-bacteriële bescherming of anti-statische
eigenschappen.
(b)
- Verkrijgbaar met anti-statische eigenschappen.
(c)
- Niet alle kleuren, raadpleeg Tata Steel
*
- Goed
**
- Zeer goed
*** - Uitstekend

Product testen
Om de integriteit van Advantica® producten te garanderen,
maakt Tata Steel gebruik van laboratoriumtests om hun
prestaties tegen corrosie, chemicaliën en slijtage te meten.
Alle producttesten worden uitgevoerd volgens internationale
normen.

www.tatasteelconstruction.com

Contactgegevens

Handelsmerken van Tata Steel UK Limited
Advantica en Colorcoat Connection zijn handelsmerken van Tata Steel UK
Limited.

Tata Steel
Postbus 10.000
1970 CA IJmuiden
Colorcoat Connection® helpline
E: colorcoat.connectionEU@tatasteel.com
Nederland
T: +31 (0)251 492206

België
T: +31 (0)471 200638

Alle mogelijke aandacht is besteed aan een accurate inhoud van deze
publicatie, doch Tata Steel Europe Limited en zijn dochterondernemingen
(inclusief Tata Steel UK Limited) wijzen alle verantwoordelijkheid of
aansprakelijkheid af voor fouten of informatie welke als misleidend kunnen
worden beschouwd. Suggesties voor, of beschrijvingen van, het eindgebruik of
applicatie van de producten of werkmethodes dienen louter ter informatie en
Tata Steel Europe Limited en zijn dochterondernemingen wijzen alle
aansprakelijkheid met betrekking hiertoe af.
Voorafgaand aan het gebruik van producten of diensten geleverd of
geproduceerd door Tata Steel Europe Limited en zijn dochterondernemingen,
dienen de klanten zich te overtuigen van hun geschiktheid.
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