รับมือยุคสถานการณ์ไวรัส COVID-19: พื้นเรซิน Acrylicon
เป็นสุดยอดพื้นโรงงานอุตสาหกรรมที่ดีที่สุดในโลกใช่หรือไม่?

พื้นเรซิน
อัจฉริยะ

ประสบการณ์
ในการติดตั้ง
พื้นเรซินมานานกว่า

40 ปี
เหตุผลที่ทําให้พื้นเรซินอัจฉริยะ Acrylicon เป็นที่ยอมรับว่าเป็นสุดยอดผลิตภัณฑ์คุณภาพอย่างแท้จริง...
พื้นเรซิน AcryliCon แตกต่างจากพื้นอีพ็อกซี่และโพลียูรีเทนอย่างสิ้นเชิง เนื่องจากแบคทีเรีย สิ่งสกปรกและสารปน
เปื้อนมักเข้าไปสะสมอยู่ตามรูพรุนบนพื้นอีพ็อกซี่และโพลียูรีเทน ทําให้การทําความสะอาดเป็นเรื่องยาก ซึ่งอาจนําไปสู่
การปนเปื้อนและเป็นแหล่งสะสมสิ่งสกปรกและเชื้อโรคได้ แต่สําหรับพื้นเรซิน AcryliCon เป็นเทคโนโลยีการปูพื้น
โรงงานอุตสาหกรรมขั้นสูงที่สร้างความแตกต่าง โดยเป็นระบบพื้นผิวเรียบ ไร้รอยต่อ สามารถติดตั้งได้อย่างรวดเร็ว
ใช้เทคโนโลยีคุณภาพสูงในการคงสภาพสารพลาสติก ซึ่งเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของ Acrylicon ทําให้เมื่อเวลาผ่านไปพื้น
เรซิน AcryliCon จะไม่มีรูพรุน ไม่เปลี่ยนสี ไม่เปราะหรือแตก แต่ยังคงความแข็ งแรงทนทาน สวยงามเหมือนวันแรกที่
ติดตั้ง และยังทําความสะอาดได้อย่างหมดจดง่ายดายเปรียบเสมือนการทําความสะอาดเหล็กกล้าไร้สนิม
พื้นเรซิน AcryliCon จึงเป็นผลิตภัณฑ์เดียวในตลาดโลกที่ได้รับการยอมรับยาวนาวกว่า 20 ปี ได้รับการพิสูจน์แล้ว
ว่าเป็นพื้นเรซินอัจฉริยะ ที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ. แม้ในสภาพแวดล้อมที่เปียกชื้นและเต็มไปด้วยสิ่งสกปรก

พื้นเรซิน Acrylicon เหมาะสําหรับใคร ?

Acrylicon

ประหยัดเวลา
และค่าใช้จ่าย

คุ้มค่ากับ
การลงทุน

Acrylicon เป็นผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์สําหรับผู้ที่ใส่ใจสุขอนามัยและเล็งเห็น
ความคุ้มค่าในระยะยาว ในขณะที่โลกกําลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วอัน
เป็นผลมาจากการระบาดใหญ่ของ Covid-19 ผู้ประกอบการจึงไม่ควรรอช้า
ในการปรับมาตรฐานสุขอนามัยตามสถานประกอบการหรือที่อยู่อาศัย เพื่อ
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลของ CDC, WHO, EPA, ISO, FDA แนวทาง
กฎหมาย และมาตรการต่าง ๆ ที่กําลังจะเกิดขึ้นทั่วโลกในไม่ช้า จึงได้เวลา
ที่ต้องตื่นตัวปรับสภาพแวดล้อมให้มีสุขอนามัยที่ดี จึงเหมาะอย่างยิ่งสําหรับ
งานตกแต่งพื้นผิวภายในและภายนอกอาคาร เช่น โรงงานอุตสาหกรรม
โรงแรม ศูนย์การค้า คลังสินค้า ศูนย์ซ่อมเครื่องบิน ศูนย์บริการรถยนต์
และอาคารสํานักงาน เป็นต้น

นัดหมายเพื่อรับคําปรึกษาฟรี!! กับผู้เชี่ยวชาญด้านการปูพื้นโรงงานอุตสาหกรรม
กรุณาติดต่ อฝ่ายขาย โทร. 02-715-0226 หรือ 065-618-8818 หรือ info@acryliconthailand.com

IN RESPONSE TO THE COVID-19 PANDEMIC:
IS ACRYLICON THE WORLD’S MOST HYGIENIC INDUSTRIAL FLOOR?
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There is absolutely every reason to think so.
AcryliCon’s non-porous flooring systems are indeed the most hygienic floors in the world market.
Other flooring systems including Epoxy and Polyurethane products end up with cracks, pores and
pinholes which are extremely difficult to clean and create an ideal environment for breeding bacteria,
dirt and other contaminants. AcryliCon’s advanced technology guarantees non-porous floors that
remain as cleanable as stainless steel thus ensuring a truly hygienic environment and mitigating risk of
cross-contamination.

•
•
•
•

Fast installation, with product cure time in less than 2 hours
No loss of plasticizers, keeping the floors completely non-porous and non-brittle
Strong and cleanable, compares to stainless steel
Repairable without creating joints, remains aesthetic for the lifetime of the product

AcryliCon is the only floor in the world market that is proven to stay hygienic in wet and harsh
environments for more than 20 years.

Who cares?

SAVING
TIME, MONEY, AND
HASSLE

VALUABLE
LONG-TERM
INVESTMENT

Anyone who cares about hygiene or is concerned with crosscontamination should be paying close attention. The world is
changing as a result of the ongoing Covid-19 pandemic. Additional
standards to comply with CDC, WHO, EPA, ISO, FDA and other
legislative guidelines are soon to be implemented across the globe. It
makes good sense to be ahead of the curve, starting with floors.
AcryliCon is suitable for interior and exterior flooring such as
industrial factories, shopping centers, hotels, restaurants, aircraft
hangers, automotive facilities, warehouses, office buildings and
much more.

To schedule a free consultation with a flooring professional, please contact an AcryliCon
representative Tel: 02-715-0226, 065-618-8818 E-Mail: info@acryliconthailand.com

