
® SPOTLIGHT
REABILITAÇÃO INDUSTRIAL NUM FABRICANTE DE CANÁBIS MEDICINAL

A Stonhard garante soluções para todos 
os espaços, mantendo-se fi el ao seu 
propósito em qualquer sector da indústria, 
tal como no de canábis medicinal. Quando 
um produtor, processador e retalhista de 
canábis medicinal pretendeu reabilitar 
uma velha unidade industrial, procurou 
um novo sistema de pavimento, adequado 
às necessidades diárias da sua fábrica. 
Escolheu a Stonhard para assegurar uma 
aplicação efi ciente e o melhor sistema de 
pavimento formulado para enfrentar as 
exigentes condições do seu ambiente de 
trabalho. O betão existente encontrava-
se  em condições problemáticas – óleos 
impregnados, fi ssuras e desnivelamento. 
Embora a empresa planeasse, simples-
mente, a selagem do betão e a pintura do 
pavimento, os especialistas da Stonhard 
explicaram a necessidade de corrigirem 
previamente os problemas existentes no 
suporte, e que uma eventual pintura viria 

certamente a perder adesão num curto 
espaço de tempo. A Stonhard recomendou 
o Stonclad GS, um sistema epoxi contínuo, 
antiderrapante, de fácil limpeza e de 
elevada resistência.
Outra exigência importante por parte do 
cliente foram os prazos, dado que a fábrica 
teria de voltar, num breve período, ao seu 
funcionamento normal. De imediato, a 
Stonhard realizou testes de aderência ao 
betão e prosseguiu com a instalação do 
sistema Stonclad GS e a posterior selagem 
com a tinta epoxi Stonkote GS4 cumprindo 
um planeamento rigoroso de instalação. 
O pavimento foi instalado em toda a área 
da fábrica, incluindo zonas de cultivo, salas 
de processamento, escritórios e vestiários. 
O cliente mostrou-se agradado com o 
novo pavimento de elevada durabilidade, 
apropriado para garantir a segurança de 
funcionários e equipamentos.
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Problema:  
Reabilitação de pavimento apresentando       
fi ssuras, óleos impregnados e desnivelamento

Solução - Produtos: 
Stonclad ® GS, Stonkote ® GS4

Objetivo do trabalho: 
Todas as áreas da fábrica: zonas de cultivo, 
salas de processamento, escritórios e vestiários 
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