WEBAC 2016
rozszerzona oferta i stabilne ceny
Oferta Firmy WEBAC Sp. z o.o. na rok 2016 zawiera tradycyjne środki
iniekcyjne, iniektory, osprzęt oraz inne specjalistyczne materiały do
uszczelnieo przeciwwodnych w budownictwie. Nowymi elementami są dwa
specjalistyczne produkty w grupie żywic poliuretanowych (WEBAC 155 i
WEBAC 1500), system powłokowy OS8 składający się z dwóch produktów
WEBAC 4290 i WEBAC 4490 oraz nowe profile uszczelniające do dylatacji.
Kolejny już rok firma WEBAC utrzymuje stabilne ceny oferowanych
produktów. W rok 2016 wchodzimy bez zmian w stosunku do cen z roku
2015.
Niezależnie od zmiennej koniunktury gospodarczej i geopolitycznej
deklarujemy stabilnośd i przewidywalnośd naszych warunków handlowych.
Cały czas w polu widzenia mamy kwestie pewności i bezpieczeostwa działao
podejmowanych przez naszych partnerów handlowych w roku 2016.
Niezmiennie oferujemy wysokiej jakości, specjalistyczne produkty
oparte o nasze sprawdzone know-how. Zapewniamy profesjonalne
doradztwo i serwis. Sprawna logistyka, realnośd oferty i ciągłośd sprzedaży są
naszym znakiem firmowym.
W rok 2016 wchodzimy z zaktualizowanymi merytorycznie i zmodyfikowanymi
graficznie Kartami Technicznymi Produktów WEBAC.
Udostępniamy nową wersje prospektu tematycznego „Naprawa rys i spękao”.
Modyfikujemy stronę internetową www.webac.pl

Zwracamy uwagę na znane już i nowe jakościowe aspekty oferty w roku 2016
 rozszerzona gama spienialnych poliuretanowych żywic iniekcyjnych
spełniających wymogi znaku CE
 nowatorskie rozwiązania dla uszczelnieo dylatacji i tzw. dystansów
w budownictwie szalunkowym
 ustabilizowane polimerowo gumy pęczniejące
 kompletny system węży iniekcyjnych w zredukowanych cenach
 ustabilizowany polimerowo żel akrylowy
 Karty Techniczne produktów zawierające więcej parametrów
technicznych oraz nowe elementy, jak: klasyfikacja zgodnie ze
znakiem CE; oznaczenie klasy bezpieczeostwa pożarowego;
oznaczenie GISKODE; oznaczenie deklaracji środowiskowej EPD;
odniesienie do scenariusza zagrożeo wg REACH
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