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alKalmazási területek határok nélkül

A Cleartex ipari burkolati megoldások gyakorlatilag iparágaktól függetlenül kül- és beltéren is alkalmazhatók az adott 
problámának vagy környezetnek megfelelően. A megoldások között természetesen megtalálhatók a legextrémebb ipari 
alkalmazásokhoz optimális burkolati alternatívák és kiegészítők. Ha nem találja, amit keres, kérjen segítséget szakértőnktől!

A Cleartex Kft. Karbantartási Programot hirdet ipari és közületi felhasználók részére

• ipari és közösségi burkolatok,
• munkaállomások, munkapadok és futószalagok körüli biztonsági burkolatok / ergonómiai 

szőnyegek
• kül- és beltéri rakodók, rámpák burkolatainak,
• állványzatok, lépcsők, létrák járófelületi burkolatainak,
• biztonsági útvonal és padlójelöléseinek

időszakos vizsgálatára és a biztonsági felületek szakszerű csúszásmentesítésére, javítására, a hiányzó elemek 
pótlására, vagy igény szerint teljes biztonsági burkolat telepítésére.

A Karbantartási Program célja, hogy egykézből, iparágaktól és környezeti specialitásoktól függetlenül, 
professzionális ipari burkolati és burkolatkezelési megoldásokkal biztosítsunk lehetőséget - a munkavédelmi 
szabályozásoknak eleget téve - a különféle típusú padozatok, plattformok felületének csúszásmentesítésére, 
javítására, biztonsági jelölésére vagy cseréjére díjmentes súrlódási együttható (csúszásmentességi szint 
R9 - R13) méréssel. A csomagot 2017. június 30-ig lehet kedvezményesen megrendelni - függetlenül az 
igényelt teljesítési időponttól - amiben a különböző termékekre egyedi mennyiségi kedvezményt biztosítunk. 
Továbbá a Cleartex Partner Programba csatlakozó megrendelőink a vásárlói program keretein belül éves 
pénzvisszatérítést is kaphatnak és a gyűjtött pontokból értékes ajándékokat választhatnak.

Miért fontos a munkahelyi biztonsággal kiemelten foglalkozni?

A megfelelő munkahelyi biztonság és egészségvédelem 
az üzlet hasznára válik

Nehéz gazdasági körülmények között sem szabad 
megfeledkezni arról, hogy a nem megfelelő munkahelyi 
biztonság és egészségvédelem sok pénzbe kerülhet. 
Sőt, esettanulmányok megállapítása szerint kapcsolat 
mutatható ki a vállalkozáson belüli megfelelő munka- és 
egészségvédelem és a javuló teljesítmény és nyereségesség 
között. Az egyes munkavállalóktól kezdve a nemzeti 
egészségügyi rendszerekig mindenki csak veszíthet akkor, 
ha a munkahelyi biztonság és egészségvédelem kérdését 
elhanyagolják. Ez ugyanakkor azt is jelenti, hogy a jobb 
szakpolitikák és gyakorlatok mindenki javát szolgálhatják.

A nem megfelelő munkahelyi biztonsági és 
egészségvédelmi rendszerekkel rendelkező országok 
értékes forrásokat áldoznak az elkerülhetetlen sérülések 
és betegségek kezelésére. A hatékony nemzeti stratégiák 
számos kedvező hatást gyakorolhatnak, többek között a 
következőket eredményezve:

• a termelékenység javulása a betegség miatti 
hiányzások csökkenése révén

• az egészségügyi költségek csökkenése
• az idősebb munkavállalók továbbfoglalkoztatása
• hatékonyabb munkamódszerek és technológiák 

elterjedésének ösztönzése
• a valamely családtag ápolása miatt 

alacsonyabb óraszámban dolgozni kénytelen 
személyek számának csökkenése

A vállalkozások számára jelentett előnyök és a gazdasági 
ösztönzés

Tanulmányok becslései szerint a munkahelyi biztonságba 
és egészségvédelembe befektetett valamennyi euró 
2,2-szeresen térül meg, és a biztonság és egészség 
javításának költség-haszon mutatója kedvező.

A megfelelő munkahelyi biztonságnak és egészség-
védelemnek a nagyobb és a kisebb vállalkozások számára 
egyaránt jelentős gazdasági előnyei vannak. Csak hogy 
néhány példát említsünk, a megfelelő munkahelyi 
biztonság és egészségvédelem:

• javítja a munkavállalók termelékenységét
• csökkenti a hiányzásokat
• csökkenti a kártérítési kifizetések összegét
• megfelel a köz- és magánszektorbeli vállalkozók 

előírásainak

Európa-szerte különböző támogató rendszereket 
alkalmaznak a munkahelyi biztonságot és 
egészségvédelmet garantáló szervezetek anyagi 
ösztönzésére. E rendszerek közé tartoznak a következők:

• alacsonyabb biztosítási díjak
• adókedvezmények
• állami kedvezmények és támogatások



CSÚSZÁSMENTESÍTÉS kezeléssel vagy bevonattal ipari 
területeken, közösségi helyiségekben gyakorlatilag 
korlátlan típusú felületeken ingyenes felméréssel
Érintett területek: üzemi területek, raktárak, rakodók, 
rámpák, lépcsők, bejáratok, öltözők, zuhanyzók
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PADOZAT ÉS ÚTVONAL FELÚJÍTÁS GRP ELEMEKKEL 
biztonsági és teherviselő padozatok biztonsági 

járófelületének felújítása vagy cseréje GRP lapok, 
lemezek, rácsok, élvédők, ütődésvédők használatával

Érintett területek: kül- és beltéri üzemi padozat, 
gépkocsibeállók, rakodó területek, rámpák, 

állványzati plattform elemek, lépcsők, létrák, hidak

SZABADTÉRI TEHERBURKOLATOK építkezési, 
mezőgazdasági területek vagy útvonalak ideiglenes 
borítása teherviselő burkolatokkal, kül- és beltéri kábel- 
és tömlőrendezők és forgalom korlátozók telepítése
Érintett területek: építkezések, kültéri rendezvények, 
agráripari telepek, energetikai és telekommunikációs 
szolgáltató állomások

BIZTONSÁGI ÉS TÉRHATÁROLÓ PADLÓJELÖLÉS 
ipari és közösségi területeken felfestéssel, biztonsági 
szalagokkal és jelekkel, figyelmeztető padlójelekkel, 

lépcsőéljelölés biztonsági szalagokkal
Érintett területek: üzemi területek és biztonsági 

útvonalak, logisztikai bázisok, raktárak, lépcsők, 
állványok, közösségi útvonalak, menekülő útvonalak

ESZKÖZVÉDELMI MEGOLDÁSOK becsapódásvédő 
és tűzálló munka- és futószőnyegekkel, padozatvédő 
szőnyegekkel, moduláris ipari PVC-vel, ESD elleni 
burkolatokkal és földelési kiegészítőkkel
Érintett területek: munkaállomások, futószalagok, 
raktárak, csarnokok, szervízek, laborok, fejlesztői 
helyiségek

MUNKAVÉDELMI SZŐNYEGEK csúszásmentes 
folyadék- és törmelékelvezető ipari szőnyegek, olaj-, 
zsír- és vegyianyag álló munkaszőnyegek, áramütés 

elleni szőnyegek, térdeplők
Érintett területek: munkaállomások, futószalagok, 

munkapadok, hűtőházak, raktárak, üzemi konyhák, 
postázók, álló munkavégzés

TISZTATÉRI MEGOLDÁSOK ragacsos és fertőtlenítő 
folyadék-tárolós szőnyegek, antibakteriális szőnyeg, 
tisztatéri PVC burkolatok ESD elleni védelemmel
Érintett területek: tisztatéri üzemek, laborok, 
gyógyászati helyiségek, egészségügyi intézmények, 
vegyi- és robbanóanyag raktárak, élelmiszeripari és 
vendéglátóipari helyiségek

Cleartex szakmai nap és Vásár

tartson Velünk és regisztráljon szakmai konferenciánkra, 
ahol Burkolati megoldásainkról és a cleartex partner 
programmról tudhat meg töBBet! a részVétel díjmentes!

CLEARTEX SZAKMAI 
NAP ÉS VÁSÁR
2017.05.10.

https://cleartex.hu/szakmai-nap-es-vasar/
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Hol érdemes ellenőrizni a burkolatokat?

• ipari csarnokok, üzemi területek, műhelyek, összeszerelő és csomagoló helyiségek, 
futószalagok, állványzatok, létrák

• logisztikai raktárak, átcsomagoló üzem, postázó, rakodó, rámpa, lépcső
• vegyi laborok, gyógyászati helyiségek, fejlesztői környezet, elektromos helyiségek
• közösségi terek, öltözők, zuhanyzók, üzemi konyhák
• gyakrolatilag bárhol, ahol emberek és járművek közlekednek, illetve gépekkel, 

berendezésekkel dolgoznak
• ahol meg kell védeni a padozatot, illetve a munkadarabokat becsapódástól, tűztől, ESD sokktól

Miért szükséges rendszeresen ellenőrizni a biztonsági burkolatokat?

• mert a dolgozók megsérülhetnek és kiesehetnek a munkából, és pótolni kell a munkaerőt
• mert egy baleset esetén hosszas leállások következhetnek be a gyártási folyamatokban
• mert a berendezések és a különféle munkaeszközök is megsérülhetnek a betonra esve
• mert a munkadarabok is megsérülhetnek a beton padozaton vagy egy korlátnak csapódva
• mert a megelőzésbe, a biztonságba fektett összegek többszörösen megtérülnek
• és mert egyetlen vállalkozó sem szeret termelés közben pénzt veszíteni

Regisztráljon most kötelezettségek nélkül!

A Karbantartási Programba történő regisztrációval bármilyen kötelezettség nélkül léphet a biztonság útjára! 
A regisztrációt követően szakértőnk 24 órán belül felveszi Önnel a kapcsolatot és a telefonos igényfelmérés 
alapján egyezteti a díjmentes helyszíni felmérés időpontját. Mivel a mi kapacitásunk is véges, azért javasoljuk, 
hogy mielőbb regisztráljon a programba! A kedvezményes feltételű teljesítés a 2017. június 30-ig beérkező 
megrendelésekre vonatkozik.

REGISZTRÁCIÓ 

A KARBANTARTÁS PROGRAMBA
Kattintson a QR kódra, vagy okostelefonjával szkennelje be 
és lépjen a linkre! Az oldal alján tud regisztrálni a Karbantartás 
Programba. A regisztráció kb. 2 percet vesz igénybe, mert csak 
a legfontosabb információkat kérjük hozzá. A regisztrációval 
továbbá igénylelhet Cleartex Partner Program hozzáférést, 
amivel a pénzvisszatérítéshez juthat az éves forgalma alapján 
és értékes ajándékokra beváltható pontokat gyűjthet vásárlásai 
után.

A regisztráció nem von maga után kötelezettséget, illetve nem 
jár automatikus megrendeléssel. A regisztráció módosítható és 
lemondható.

Uniós irányelvek a munkahelyi biztonságról és egészségvédelemről

• A munkahelyi biztonságról és egészségvédelemről szóló keretirányelv - OSHA
• Munkahelyek, eszközök, jelzések, egyéni védőeszközök
• A munkateherre, az ergonómiai és pszichoszociális kockázatokra vonatkozó rendelkezések
• Vegyi anyagoknak való kitettség és kémiai biztonság
• Fizikai veszélyeknek való kitettség
• Biológiai anyagoknak való kitettség

https://goo.gl/lBbfbM
https://osha.europa.eu/hu/legislation/directives/the-osh-framework-directive/the-osh-framework-directive-introduction
https://osha.europa.eu/hu/legislation/directives/workplaces-equipment-signs-personal-protective-equipment
https://osha.europa.eu/hu/legislation/directives/provisions-on-workload-ergonomical-and-psychosocial-risks/
https://osha.europa.eu/hu/legislation/directives/exposure-to-chemical-agents-and-chemical-safety/
https://osha.europa.eu/hu/legislation/directives/exposure-to-physical-hazards/
https://osha.europa.eu/hu/legislation/directives/exposure-to-biological-agents/
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Végtelen megoldás. Minősített gyártók. európai megfelelősség. terVezési 
segítség. gyors megValósítás. még töBBet szeretne? Válasszon minket!

felületi súrlódási együttható mérés

• EN13893 szabvány szerinti mérés
• kül- és beltéri felületek száraz és vizes tesztelése
• azonnal nyomtatható eredmény
• hiteles jegyzőkönyv kezelés előtti és utáni 

értékekkel

Ha 2017. június 30-ig megrendeli a Karbantartás 
Csomagot csúszásmentesítő kezeléssel vagy 
bevonattal, abban az esetben a csúszós felületek 
vizsgálata díjmentes.

Pontos mérésekkel könnyen behatárólhatók a 
kritikusan csúszós felületű burkolatok, és egy gyors 
kezeléssel megelőzhetők a balesetek!



Cleartex Kft.
2040 Budaörs, gyár utca 2. 

telefon: +36 23 887 400    email: cleartex@cleartex.hu    WeB: cleartex.hu 

Cleartex ipari burKolati megoldások  2017

terméKeinK és megoldásainK megtalálhatóK Katalógus webáruházunKban

WWW.BiztonsagiBurkolatok.hu
csúszásmentesítés    ergonómia    munkaVédelem    ipari szőnyeg    Biztonsági padozat 

útVonaljelölés    esd elleni Védelem    Biztonsági megolások általános és extrém üzemi környezetBe

http://biztonsagiburkolatok.hu/index.php
http://biztonsagiburkolatok.hu/index.php

