ALC Photonics Sp. z o.o.
Opis:
ALC Photonics to firma, ktÃ³ra powstaÅ‚a w
odpowiedzi na zapotrzebowanie na proces
czyszczenia, ktÃ³ry jest bezpieczny dla materiaÅ‚u.
Nasza firma oferuje usÅ‚ugÄ™ czyszczenia, ktÃ³re
nie wpÅ‚ywa w Å¼aden negatywny sposÃ³b na
materiaÅ‚ bazowy, nie zuÅ¼ywa Å›rodkÃ³w
chemicznych
ani
Å›ciernych,
oszczÄ™dza
energiÄ™ i jest przyjazne Å›rodowisku, a wszystko
to dziÄ™ki procesowi jakim jest ablacja laserowa.
Stosowana przez ALC Photonics technologia
umoÅ¼liwia szybkie i precyzyjnie
czyszczenie
wszelkiego rodzaju powÅ‚ok. GÅ‚Ä™bokoÅ›Ä‡
ablacji moÅ¼na kontrolowaÄ‡, co jest szczegÃ³lnie
istotne, jeÅ›li chcemy usunÄ…Ä‡ tylko czÄ™Å›ci
wielowarstwowego systemu malarskiego.
Proces czyszczenia jest w peÅ‚ni precyzyjny, a
wszystko to ma na celu osiÄ…gniÄ™cie jak
najlepszego efektu koÅ„cowego czyszczonych
materiaÅ‚Ã³w oraz zwiÄ™kszenia wydajnoÅ›ci i
obniÅ¼enia kosztÃ³w z tym zwiÄ…zanych.
Firma ALC Photonics swojÄ… ofertÄ™ kieruje
zarÃ³wno do przedsiÄ™biorstw, jak teÅ¼ do osÃ³b
indywidualnych. WszÄ™dzie, gdzie niezbÄ™dne
jest
nieÅ›cieralny
i
nieszkodliwy
proces
czyszczenia. Proces ten jest odpowiedni do
zastÄ…pienia
tradycyjnego
stosowania
chemikaliÃ³w
lub
systemÃ³w
czyszczenia
strumieniowo-Å›ciernego.
Naszym klientom zapewniamy wysoce skuteczne
usÅ‚ugi czyszczenia laserowego. Wszystkie nasze
urzÄ…dzenia sÄ… mobilne, dlatego nasze usÅ‚ugi
Å›wiadczymy w dowolnym miejscu wskazanym
przez klienta.

Co wyrÃ³Å¼ni usÅ‚ugi czyszczenia laserem?
Bardzo mocne, ale krÃ³tkie impulsy laserowe,
powodujÄ… niskie efekty termiczne na materiaÅ‚
bazowy, przez co czyszczenie odbywa siÄ™
delikatnie, bez uszkodzeÅ„ materiaÅ‚u i bez zmiany
jego geometrii.
W wielu aplikacjach tradycyjne metody czyszczenia
umoÅ¼liwiajÄ…
usuniÄ™cie
okoÅ‚o
75%
zabrudzeÅ„. Laser umoÅ¼liwia usuniÄ™cie ich w
99%, bez Å¼adnych uszkodzeÅ„ czyszczonej
powierzchni.
Jednym z gÅ‚Ã³wnych odbiorcÃ³w naszych usÅ‚ug
to firmy uÅ¼ywajÄ…ce maszyn, w ktÃ³rych
waÅ¼nym elementem jest czystoÅ›Ä‡ powierzchni
(rolki dociskowe drukarskie, formy do opon,
rÃ³Å¼ne
formy
odlewnicze),
zakÅ‚adÃ³w
zajmujÄ…cych
siÄ™
renowacjÄ…
starych
samochodÃ³w oraz zabytkÃ³w ( czyszczenie
powierzchni pokrytych farbami, skorodowanych
caÅ‚o-powierzchniowo lub wybiÃ³rczo).
Gwarantujemy wysokÄ… jakoÅ›Ä‡ Å›wiadczonych
usÅ‚ug
oraz
przejrzyste
ceny
wyceniane
indywidualnie pod kaÅ¼de zlecenie.
Adres (ulica, numer): KraÅ›nicza Wola 38H
Kraj: Polska
Lokalizacja: Mazowieckie
Miasto: Grodzisk Mazowiecki
Kod pocztowy: 05-825
Strona WWW: http://alcphotonics.pl

