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Trotec cihazı ile inşaat kurutma işlemleri artık kısa sürede yapılması olası bir işlem haline gelmektedir.
İnşaat kurutma işlemlerinizi Trotec nem kurutma cihazlarında inşaatlar için özel olarak üretilen cihaz yardımı
ile gerçekleştirebilirsiniz. İnşaatların yapım süresinin uzatılmasında nem sorunun büyük bir etkisi vardır.
Kalın betonlar veya inşaat malzemelerine nemin etkisi oldukça ağır sonuçlanabilecek seviyelerde olabilir.
Binalarınızdaki nem oluşumu bina yapım aşamasında iken ıslaklıkların ve nemin kurutulmamasından
kaynaklanmaktadır.
Nem işlediği bir zemin üzerinde zaman içerisinde kuruyarak kendiliğinden yok olan bir sorun değil aksine
zaman içerisinde meydana gelebilecek ısı farklılıklarından dolayı yeniden nüksedecek bir buhar sorunudur.
Oturduğunuz binanın inşaat aşamasında alınması gereken önlemlerin eksikliğinden dolayı nem sorununu trotec
nem kurutma cihazları arasında ev tipi olanları ile nemi evinizden engellemeniz mümkündür. İnşaatların yapım
aşamasında ise kullanılması için özel olarak üretilen inşaat tipi nem kurutma cihazlarını yine kiralama firması
olarak bizlerden temin edebilirsiniz.
İnşaat açık çalışma alanları oldukları için yapım aşamasında hem suyun malzemeler için kullanılmasından dolayı
hem de hava şartlarından dolayı inşaat sürekli olarak ıslak bir şekilde kalabilmektedir.
Betonların veya tuğlaların dış yüzeylerinin kuru olması içlerinde nem olmayacağı anlamına gelmemektedir. Bu
ıslaklık ve nem seviyesinin belirlenebilmesi için nem ölçüm cihazları bulunmaktadır. Trotec markasına ait nem
ölçüm cihazları ile dilediğiniz alan veya ürün ve yapı üzerindeki nem seviyesini kolaylıkla tespit edebilirsiniz.
Gerekli ölçümlerin yapıldıktan nem alma ve kurutma işlemine geçilebilmektedir. İnşaat için kullanıma uygun
olan nem kurutma cihazlarını kullanırken üzerinde uygulama yapacağınız malzemenin yapısına göre de bir
kurutma ayarı belirlenmelidir.
Trotec cihazı ile ıslak inşaat kurutma işlemini oldukça kısa zamanda gerçekleştirerek inşaatın bitim süresini de
hızlandıracağınızı bilmenizi isteriz. Önemli olan yapı malzemelerinin olabildiğince nemden uzak tutularak
korunması gerekmektedir.

Şantiye veya inşaat gibi açık ve yarı açık çalışma ortamlarında bunun pek de mümkün olmayacağını hepimiz
bilmekteyiz. Nemden etkilenen malzemeler ile yapılan bir bin kullanım aşamasına geçildiğinde nem sorunun da
ısı farklarından dolayı tekrar meydana çıkabileceğini hatırlatmak isteriz.
Trotec cihazı ile inşaat nemi yok etme tamamen profesyonel bir uygulamadır. Gerekli olan cihaz temin
edilmeden önce yapının ve kullanılacak olan alanın büyüklüğünün yanında nem oranının da cihaz ile uygun
oranlara ait olması uygulamanın daha verimli bir şekilde sonuçlanmasını da hızlandıracaktır.
Betonlara, tuğlalara veya diğer yardımcı yapı malzemelerine işleyen nem zaman içerisinde sizlere kalıcı lekeler
ve pas ve küf gibi istenmeyen ve tamamen malzemelerin yapısına zarar verecek bakterilerin çıkmasına da
sebep olacaktır.
Bu gibi tamamen maddi olarak malzeme kaybı ve aynı zamanda zaman kaybı da yaşatabilecek nemi kurutma
işlemi için trotec cihazı ile inşaat kurutma ürün çeşitlerimizden faydalanabilirsiniz. İnşaattaki ıslaklığın veya
nemin malzemeleri kullanmanızı da olumsuz bir şekilde etkileyebileceğini belirtelim.
Bunun için güneşli havalarda büyün inşaatın ve kullanılacak olan malzemelerin kurumaya bırakılması bile
sizlere kesin kurutma sonuçları sunmayacaktır. Bu uygulama sizlere hem zaman kaybettirecek hem de kuruma
işleminin tam olarak yapılıp yapılmadığı yönünde sizlere net sonuçlar vermeyecektir.
İnşaattaki nemi trotec cihazı ile kurutma işleminin sizlere hem maddi olarak hem de manevi olarak büyük
kazançları olacaktır. Ayrıca nemden dolayı meydana gelebilecek maddi hasarlar ile kiralık olarak temin
edebileceğiniz ve profesyonel olarak nemden kısa sürede kurutabileceğiniz de hesaba katılırsa trotec nem
kurutma cihazının sizlere büyük kazanç sağladığını belirtebiliriz.
Trotec cihazı ile inşaat kurutma işleminin yapılmasının gerekliliği sadece inşaatın sağlıklı bir şekilde ilerlemesi
için değil aynı zamanda inşaat yaşam alanı olarak kullanıma açıldığında da kullanım süresi ne kadar uzun olursa
olsun herhangi bir rutubet veya nem sorunu da yaşanmayacağıdır.

