
Hempafire Pro 315 
Fast Dry προσφέρει 
αυξημένη αποδοτικότητα 
στις κορυφαίες τεχνικές 
εταιρείες του Ηνωμένου 
Βασιλείου
Η Vale Protective Coatings, μια από τις κορυφαίες τεχνικές εταιρείες αμμοβολής 
και εφαρμογής βαφών εκτός εργοταξίου, η οποία ειδικεύεται στις 
θερμοδιογκούμενες επιστρώσεις, επιδιώκει να βρίσκεται διαρκώς στην «πρώτη 
γραμμή» των τεχνολογικών εξελίξεων. Η χρήση των πλέον σύγχρονων 
επιστρώσεων και τεχνικών αποτελεί για την εταιρεία αναπόσπαστο μέρος της 
παροχής «ασυναγώνιστων υπηρεσιών» στους πελάτες της στον κλάδο των 
χαλύβδινων κατασκευών. 

Διαθέτοντας μακρά ιστορία στην υποστήριξη δοκιμών νέων προϊόντων, η Vale 
ήταν ο ιδανικός συνεργάτης για τη δοκιμή του νέου μας προϊόντος Hempafire 
Pro 315 Fast Dry.  
 
Σκοπός αυτής της δοκιμής ήταν να αποδειχθεί ότι το Hempafire Pro 315 Fast 
Dry εφαρμόζεται πιο αποδοτικά, αυξάνοντας σημαντικά την παραγωγικότητα, 
χωρίς συμβιβασμούς όσον αφορά την ποιότητα της επίστρωσης.

«Πράγματι, πέτυχε καλύτερη εφαρμογή σε σχέση με το 
προϊόν που θεωρείται το κορυφαίο της αγοράς αυτήν 
τη στιγμή.»
Ashley Lowe, Εμπορική Διευθύντρια της Vale Protective Coatings Ltd. 
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Η δοκιμή με μια ματιά 
Πελάτης Vale Protective Coatings Ltd 
Σχετικές 
πληροφορίες

Εξειδικευμένη τεχνική εταιρεία 
εφαρμογής θερμοδιογκούμενων 
επιστρώσεων για τον κλάδο των 
χαλύβδινων κατασκευών 

Σύστημα 
επίστρωσης

Hempafire Pro 315 Fast Dry 

Εφαρμογή Ψεκασμός χωρίς αέρα
Έργο Δοκιμή σε πραγματικές συνθήκες

Η πρόκληση
Ο προσδιορισμός των χαρακτηριστικών και της αποδοτικότητας 
εφαρμογής του νέου Hempafire Pro 315 Fast Dry σε πραγματι-
κές συνθήκες με εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό εφαρμογής 
με εμπειρία στον χειρισμό και την εφαρμογή θερμοδιογκούμε-
νων επιστρώσεων.
 
Τα αποτελέσματα
Ο πελάτης έμεινε ιδιαίτερα ευχαριστημένος κατά τις δοκιμές,όχι 
μόνο με την απόδοση κατά την εφαρμογή του προϊόντος και τη 
συνεπακόλουθη εξοικονόμηση χρόνου, αλλά και με το υψηλής 
ποιότητας, επαγγελματικό τελικό αποτέλεσμα.

Ο πελάτης θεωρεί ότι η συνεργασία με τη Hempel και η χρήση 
του Hempafire Pro 315 Fast Dry θα προσθέσουν αξία στις πα-
ρεχόμενες υπηρεσίες του, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητά 
του στην αγορά.

Τα κύρια οφέλη που καταδείχθηκαν ήταν, αφενός, οι ταχύτε-
ροι χρόνοι στεγνώματος λόγω του μικρότερου πάχους ξηρής 
μεμβράνης, με αποτέλεσμα την επίσπευση της εφαρμογής της 
τελικής επικάλυψης και του χειρισμού και, αφετέρου, η αυξη-
μένη αποδοτικότητα που είχε ως αποτέλεσμα τη σημαντική 
εξοικονόμηση χρόνου.

Το Hempafire Pro 315 Fast Dry καλύπτει όλες τις χαλύβδινες 
διατομές, γεγονός που εξαλείφει την ανάγκη μεταφοράς πρό-
σθετου αποθέματος άλλων υλικών —ένα ακόμη πλεονέκτημα 
που εξοικονομεί χώρο, κόστος και χρόνο. 

Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά καθιστούν το Hempafire Pro 
315 Fast Dry μια ιδιαίτερα πολυχρηστική θερμοδιογκούμενη 
επίστρωση, φιλική για το τεχνικό προσωπικό εφαρμογής. 

Μελέτη περίπτωσης

Οι επιτυχημένες δοκιμές του Hempafire 
Pro 315 Fast Dry αποδεικνύουν ότι προσφέρει 
εξοικονόμηση χρόνου κατά την εφαρμογή 
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Εξυπηρέτηση και υποστήριξη
Ως πελάτης μας εδώ και λίγο παραπάνω από 4 
χρόνια, η Vale Protective Coatings δεν παρέλειψε 
να προσθέσει ότι: «Η εξυπηρέτηση είναι πολύ καλή. 
Παραλαμβάνουμε πάντα τα προϊόντα βαφής στους 
χρόνους που πρέπει και το προσωπικό του Τμήματος 
Τεχνικών Υπηρεσιών βρίσκεται πάντα στη διάθεσή μας 
για να απαντήσει στα ερωτήματά μας όπως και όποτε 
χρειαστεί.» 

Βελτίωση της 
αποδοτικότητας 
με ευέλικτα 
χαρακτηριστικά 
εφαρμογής

«Η ευκολία εφαρμογής του και η καλαισθησία του 
τελικού αποτελέσματος είναι δύο μόνο από τα χα-
ρακτηριστικά που θα μας βοηθήσουν να γίνουμε πιο 
ανταγωνιστικοί στην αγορά.»
Ashley Lowe, Εμπορική Διευθύντρια της 
Vale Protective Coatings Ltd.


