Avalon

®

Puhtaasti paremmat pinnat
suomalaisella huipputeknologialla

Ainutlaatuiset, nanoteknologiaan
perustuvat pinnoitusratkaisut

Ainutlaatuiset
pintaratkaisut

kotimaisen kehitystyön tuloksena
Avalon®-tuotteet tuovat kuluttajien ja yritysten käyttöön nanoteknologian hyödyt. Tuotteet
ovat syntyneet teollisuuden tarpeista lähteneen, yli 15 vuoden kehitystyön ja suomalaisen
teknologiaosaamisen tuloksena.

Avalon®tuotteiden
ansiosta pinnat
pysyvät tutkitusti
puhtaampina
ja paremmassa
kunnossa

Puhdistus

Desinfiointi

Pinnoitus

Puhdistustulos on parempi, ja puhdistukseen
käytetty aika sekä puhdistuskemikaalien tarve
vähenevät.

Avalon® ehkäisee bakteerien leviämistä pintojen kautta, jolloin hygieniataso on korkeampi.

Pintojen kulutuskestävyys
paranee huomattavasti ja
ne pysyvät siisteinä pidempään.

Näin Avalon® toimii
Avalon® tarttuu käsiteltävään materiaaliin muodostaen kestävän,
suojaavan pinnan, jolta lika on jatkossa helppo poistaa. Aine on
läpinäkyvää eikä se muuta pinnan tuntumaa tai tee siitä liukasta.
Tuote levitetään suihkuttamalla tai nukkaamattomalla liinalla, jolla
pinta voidaan myös hangata kuivaksi ja kiiltäväksi. Ainutlaatuisen
pinnoiteominaisuuden vuoksi pinnasta tulee jokaisen käyttökerran myötä helpommin puhdistettava, mikä vähentää eri puhdistusaineiden tarvetta ja työtä. Yksilölliset käyttöohjeet saat meiltä.
Avalon® on Millidyne Oy:n tuotemerkki.

Käsittelemätön
pinta

Avalon®-käsitelty
pinta

Mihin Avalon®-pinnoite sopii?
Avalon®-pinnoituksen hyödyt pääsevät oikeuksiinsa monenlaisissa
käyttökohteissa.
•
•
•
•
•

Julkiset kulkuneuvot (esim. laivat, junat ja
lentokoneet)
Julkiset tilat (esim. kirjastot, virastot ja
museot)
Sairaalat
Koulut ja päiväkodit
Taloyhtiöt ja yritykset

•
•
•
•
•
•

Urheilupaikat (esim. uimahallit ja kuntosalit)
Armeijan kasarmit
Lentokentät, juna-asemat
Hälytysajoneuvot (esim. poliisiautot ja
ambulanssit)
Ravintolat ja kaupat
Kotitaloudet

Avalon®-tuotteet ja -palvelut
yrityksille ja ammattilaisille
Avalon®-tuotteet sopivat monenlaisiin käyttötarkoituksiin ja lähes kaikille materiaaleille:
esimerkiksi lasi-, muovi-, kivi- ja metallipinnoille.

Valmiit tuotteemme
ammattilaiskäyttöön:

25

Avalon® 25 PRO

27

Avalon® 27 PRO

28

Avalon® 28 PRO

29

Avalon® 29 PRO

Esim. Lasipinnoille ja keraamisille pinnoille

Oma pinnoite yrityksenne
tuotteille tai palveluille
Valmistamme tilauksesta yrityksenne yksilöllisiin tarpeisiin räätälöidyn pinnoitustuotteen. Tuote voidaan suunnitella esimerkiksi pitämään myymänne tuote entistäkin
paremmassa kunnossa tai tuomaan palvelutoiminnallenne tehokkuutta ja lisäarvoa.
Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Esim. Ruostumattomalle teräkselle

Esim. Kivipinnoille

Esim. Maalatuille pinnoille

Pinnoituspalvelut julkisiin tiloihin
Teemme pinnoituksia sekä kertaluonteisesti että jatkuvana palveluna. Palvelu
sisältää esipuhdistuksen, pinnoitustyön ja pinnoitusaineet sekä kohteen mukaisen viimeistelyn. Pinnoituksen avulla pinnoista saadaan kulutusta kestäviä,
helposti puhtaana pidettäviä ja hygieenisiä.

Kysy lisää
pinnoitustuotteidemme
monipuolisista
mahdollisuuksista!
EnsioTec Oy
myynti@ensiotec.fi
www.ensiotec.fi

