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СЪЩНОСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕТО 
Силно износени стъпала и рампа за достъп на инвалиди към сградата.  

ПРОБЛЕМ 
Лошите атмосферни условия и значителния пешеходен трафик са довели до 

износване и повреди по стъпалата и рампата за инвалиди към обществените 

тоалетни. Проверката на рампата за съответствие с изискванията за достъп на 

инвалиди (DDA) е установила, че те са опасни и ограничават достъпа на 

хората с увреждания до тоалетната.  

ИЗПОЛЗВАН МЕТОД 
Приложението е осъществено съгласно технологична процедура Belzona Know-

How FPA-1.  

ФАКТИ 
Изпозването на продуктите на Belzona са били одобрени от градския съвет с 

оглед на възможностите им за осигуряване на бърз, дълготраен и ценово 

ефективен ремонт. Възможността да се възстановят старите бетонни 

повърхности премахва и необходимостта от пълното отстраняване и 

преправяне на стълбите и рампата. Осигурено е и съответствието на 

тоалетните съгласно стандартите за достъп на хора с увреждания. Така тези 

използвани тоалетни са били отворени за местната общественост много бързо.  
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