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a. Painéis de poliuretano com
revestimento metálico ou fenólico

c. Janelas sem sobreposição de
elementos

e. Solos em PVC ou pavimentos de
resina com ou sem remate sobre
painel, ou solos técnicos elevados

b. Portas sem sobreposição de
elementos

d. Tetos transitáveis de poliuretano
com revestimento metálico

f. Purebox ou SAS de materiais não
ventilados

Sala Clean-Tech

Exigência moderada de limpeza ambiental, com a necessidade de todos os seus
elementos ficarem à face e de evitar superfícies horizontais.
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• a indústria química é um perfeito

horizonte onde as nossas Salas Clean-Tech

são instaladas para adaptar zonas de

pesagens, de produção, de embalamento,

etc.

• as Salas Clean-Tech adaptam-se às

necessidades do setor hospitalar em áreas

específicas (salas de cirurgia, salas de

partos e cesarianas, salas estéreis,

imunodeprimidos, laboratório de

investigação, serviço de farmácia…),

desenvolvemos todos os requisitos

dependendo do nível de exigência.

• as nossas Salas Clean-Tech estão

presentes em muitas companhias

farmacêuticas. Aí existem zonas com

controlo médio-alto do fluxo de partículas

aerotransportadas, onde é necessário

garantir a validade e precisão dos

processos de investigação farmacológica,

produção de sólidos ou líquidos, próteses,

etc…

• a actividade da Purever Tech, estende-se

a outros setores, oferecendo Salas Clean-

Tech para a produção de placas

fotovoltaicas e para o setor aeroespacial.

• para garantir as condições idóneas de

aprendizagem para os futuros

investigadores, científicos, farmacêuticos,

etc., as Salas Clean-Tech proporcionam um

ambiente idóneo onde se realizam práticas

Laboratorios Químicos Hospitais

Indústria Farmacêutica Tecnologia

Universidades
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e ensaios, que ajudam os jovens valores a

completar a sua formação em diferentes

âmbitos universitários.
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