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NEMTEK İNŞAAT NEM KURUTMA HİZMETLERİ
Isıtıcı ile zemin nemi kurutma işlemi yapıldığında zemin çok daha sağlıklı bir şekilde kurutulabilmektedir.
Isıtıcıyla zemin nemi kurutma çok kısa bir sürede tamamlanabilmekte ve bu işlemin kısa sürede
tamamlanması en çok inşaat halindeki binalarda yapılan çalışmalarda fayda sağlamaktadır.
Mazotlu ısıtıcı zemin nemi kurutma cihazı yüksek motor gücü ve buna bağlı olarak yüksek üfleme perdeleri
ile zemin üzerinde bulunan nemi yogunlastirmakta ve sonrasında kendisine entegre edilmiş olan deposuna
hapsetmektedir.
Zemin kurutma gerek yeni yapılan inşaatlarda gerekse de kullanılmakta olan binalarda oluşan
nemlenmelerin çözümü için mutlak suretle yapılması gereken bir işlemdir.
Bu işlemin kurutma cihazı ile yapılması hem zeminin çok daha kullanılabilir olmasını sağlamakta hem de
zeminin üzerine yapılacak olan uygulamalarda kullanılacak malzemelerin zemin ile çok daha rahat bir
şekilde bütünleşmesine yardımcı olmaktadır.
Elektrikli ısıtıcı kurutma cihazı zemin nemi kurutma işlemini ara vermeden yapabilme özelliğine sahip olan
ender cihazların başında gelmektedir. Zeminin istenilen şekilde kurutulabilmesi için sürekli olarak kurutma
cihazı ile kurutulması gerekmektedir.
Kurutma cihazının sürekli olarak kullanılmaması ve kurutma çalışması sırasında verilen aralar zeminin
kurutulmamış kısmında bulunan nemin kurutulmuş kısma hızlı bir şekilde ilerlemesine sebep olmakta bu
yüzden yapılan kurutma işlemi boşa gidebilmektedir.
Kurutma işleminin boşa gitmemesi için cihaz secimi çok önemlidir. Seçilecek olan cihazın yoğuşmalı hortum
teknolojisine sahip olması pek çok açıdan avantajlı olacaktır.
Isıtıcı cihazlarımızın bazı modellerinde yoğuşmalı hortum teknolojisi mevcuttur. Bu sayede kurutma
işlemleriniz hem hızlı hem de sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilebilmektedir.

Elektrikli ısıtıcı ile zemin kurutma sırasında dikkat edilmesi gereken bir başka konu ise cihazın doğru şekilde
konumlandırılmasıdır. Cihaz kurutma yapılacak olan alana uygun şekilde yerleştirilmez ise zemin gereğinden
fazla kurtulabilir ya da az kurtulabilir.
Elektrikli ısıtıcılar alanın genişliğine bağlı olarak belirli uzaklıklardan kurutma yapabilmektedir. Bu
konumlandırma işleminin mutlak suretle uzman personellerden yardım alarak yapılması gerekmektedir
Mazotlu Isıtıcı ile zemin kurutma işlemini yapmak için firmamız ile bağlantıya geçtiğinizde zemin atma
işlemini ne zaman yaptığınızı, kaç metre kare bir alana zemin attığınızı, zeminin ne kadar güneş aldığı ve
adres bilginizi paylaştığınız da en doğru cihaz uzman personellerimiz tarafından belirlenecek ve adresinize
kadar teslim edilecektir.
Cihazlarımızı direk satın alıp uzun yıllar kullanabileceğiniz gibi anlık gelişen veya kısa sürecek işlerinizin
maliyetlerini düşürmek için kiralama yöntemimizi de tercih edebilirsiniz.
Her iki şekilde de cihaz adresinize kadar teslim edilecek ve cihazın kullanımı hakkında gereken tüm bilgiler
ile gerekebilecek olan aparatlar tarafınıza teslim edilecektir.
Isıtıcı ile zemin nemi kurutma işlemleriniz sırasında yaşayacağınız her türlü sorunda bir telefon kadar
yakınınızda olan firmamız müşteri memnuniyetini ön olanda tutan hizmet anlayışı ile sektörünün lider
firması olmuştur.
Isıtıcı ile zemin nemi kurutma işlemi sonrasında zeminlerde kesinlikle nemi ekme ve rutubetlenme
sorunları ile karşılama ihtimaliniz kalmayacaktır

