Produtos e Acessórios para Salas Limpas
Painéis Especiais para Divisórias e Forro padrão GMP
As divisórias/forro em EPS, PUR, PIR e LDR são os mais indicados para
construção de salas limpas, pois atendem os requisitos solicitados pela
ANVISA. Essas divisórias são constituídas de chapa de aço pintada em branco
RAL 9003 (outras cores sobre consulta), ou, aço inox, externamente e a parte
interna com os substratos descritos acima e os encaixes tipo macho/fêmea.
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Portas para Salas Limpas
As portas para Sala Limpa da Cleartech garantem ótima estanqueidade e podem vir com
sistema de intertravamento, sensor de presença e automação.
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Produtos para Salas Limpas
Os produtos da Cleartech para Salas Limpas atendem os mais rigorosos
critérios de um ambiente GMP.

Pass Through em inox podem vir com
intertravamento e UV temporizado

Visores com vidro duplo padrão GMP

Luminárias de embutir com manutenção por baixo
ou por cima padrão GMP

Perfis de acabamento com opção em inox, anodizado
ou RAL 9003 padrão GMP
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Nicho para extintor

Capelas de exaustão

Piso em manta vinílica e epóxi

Tratamento de Ar e Exaustão para Salas
Limpas
Central de HVAC com filtragem para Salas Limpas
O sistema de HVAC da Cleartech permite um excelente grau de pureza no ambiente a ser tratado,
garantindo que o seu produto ou componente não será contaminado. Atendendo vários setores do
mercado como: Farmacêuticos, hospitalares , cosméticos, veterinários, alimentício, micro eletrônica, etc.

Sistema de tratamento de ar com filtragem absoluta e exaustão,
captação de pós e controle de umidade.
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