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PREFBET Śniadowo

Dlaczego ORLEN Oil

Rezultaty i rekomendacja Klienta

Dlaczego PREFBET 
rekomenduje współ-
pracę z ORLEN Oil

rekomenduje
oleje ORLEN Oil

KONKRETNE REZULTATY

„Z produktów ORLEN Oil korzystamy od wielu lat. Jednym 
z najważniejszych jest olej technologiczny KONKRETON 
XS używany przy uwalnianiu masy betonu komórkowego 
ze stalowych form. Dzięki niemu osiągnęliśmy cał-
kowitą eliminację uszkodzeń, jakie były rezultatem 
zbyt silnego przylegania masy betonu komórkowego do 
powierzchni formy (…).”

– Dariusz Wieremiejuk, PREFBET Śniadowo

WYJĄTKOWE WŁAŚCIWOŚCI

„KONKTERON XS posiada wspaniałe właści-
wości pokrywania całej powierzchni formy 
cienką warstwą filmu olejowego, nieprzerywaną 
nawet w momencie silnego uderzenia strumienia masy 
w chwili zapełniania formy. Mimo wysokiej tempe-
ratury wiązania masy (nawet 80°C) olej zachowuje 
wysoki wskaźnik lepkości, co przekłada się  
w naszym przypadku na znaczące zmniejsze-
nie zużycia.”

 ·  Wysoka jakość produktów, 
która przekłada się na 
realne oszczędności 
(eliminacja uszkodzeń 
w procesie produkcyjnym, 
mniejsze zużycie oleju 
w porównaniu do produk-
tów konkurencyjnych)

 ·  Produkty bezpieczne – 
nieszkodliwe dla ludzi 
i środowiska (nieagresyw-
ne i nietoksyczne)

 ·  Wiarygodność kontrahen-
ta i zaufanie do marki

 ·  Gwarancja dostawy 
zawsze na czas

http://www.orlenoil.pl/
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Przedsiębiorstwo Produkcji Betonów PREFBET 
Śniadowo od ponad 40 lat specjalizuje się 
w produkcji wyrobów budowlanych z betonu. 
Oferta firmy obejmuje produkty z betonu komórko-
wego, zwykłego i masy betonowej prefabrykowanej. 
Dodatkowo, w oparciu o asortyment własny, PREFBET 
Śniadowo wprowadził na rynek tani i technolo-
gicznie prosty system budowy obiektów z betonu 
komórkowego. Firma zajmuje się również sprzedażą 
materiałów budowlanych, pracami budowlano-mon-
tażowymi, obsługą budownictwa jednorodzinnego 
i inwestycji wiejskich (obiekty inwentarskie), usługami 
transportowymi wraz z rozładunkiem oraz opracowy-
waniem kosztorysów i przeliczaniem projektów.

PREFBET Śniadowo poleca
olej antyadhezyjny KONKRETON XS 
sprawdzony przy uwalnianiu mas betonu ze stalowych form

KONKRETON XS wytwarzany 
jest z głęboko rafinowanego oleju 
mineralnego przy udziale dodatków 
uszlachetniających, przede wszystkim 
antyadhezyjnych i antykorozyjnych.

Optymalnie dobrany skład produktu 
zapewnia utrzymanie ciągłości filmu 
smarowego i zabezpiecza elementy 
betonowe przed przywieraniem do 
powierzchni formy.

PEŁNA SPECYFIKACJA PRODUKTU

WIĘCEJ O FIRMIE

http://www.orlenoil.pl/
http://www.orlenoil.pl/PL/NaszaOferta/Produkty/Strony/KONKRETON_XS.aspx
http://www.prefbet.pl/
http://www.prefbet.pl/

