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Mesa Hyco is binnen de professionele agrarische sector al jaren 
marktleider in hygiënische coatings. Geschikt voor de varkenshouderij, 

net als pluimveehouderijen en rundveehouderijen.

Kritische consumenten vragen Kritische consumenten vragen 
wereldwijd om vlees dat vrij is van 
antibiotica. Tegelijkertijd zoekt u 
een oplossing voor ziektekiemen 
en schadelijke micro-organismen 
die zich in de vloer en omgeving 
ophopen. HyCo systemen van 
Mesa Coatings bieden een Mesa Coatings bieden een 
uitkomst als maatschappelijk 
verantwoorde oplossing voor de 
voedselproductie.

Onze hygiënische coatings 
voorkomen dat ziektekiemen en 
vuil zich in de poreuze structuur 
van het beton ophopen. Een 
vloeistofdichte vloer- en 
wandafwerking zorgt ervoor dat de 
vloer eenvoudig kunt reinigen. Op 
deze manier bespaart u op arbeid deze manier bespaart u op arbeid 
en verminderen water- en 
energiekosten.

Dé oplossing 
voor antibiotica
vrij

Mesa Hyco coatingsystemen zijn geschikt voor de
professionele varkenshouderij. De systemen zorgen voor
maximale duurzaamheid en chemische bestendigheid
dankzij kwalitatief hoogwaardige producten. Een
professionele applicatie zorgt voor een naadloze afwerking
van vloeren en wanden. Dit is de basis voor een hoger
rendement.rendement.

In verschillende
agrarische sectoren!

Hyco coatingsystemen, 
de basis voor rendement!



Anti-slip Geen ophoping van bacteriën

OnderhoudsvriendelijkSlijtvast

Chemische bestendigheidDuurzaamheid

Mesa Hyco heeft jaren ervaring binnen de agrarische sector op
internationaal niveau. Daardoor weten we als geen ander met welke
uitdagingen u te maken heeft binnen de varkenshouderij. Bovendien
testen we onze oplossingen voortdurend en werken we onafgebroken
aan de verdere ontwikkeling en verbetering daarvan. 

“Onze Hyco-oplossingen 
bieden een uitkomst in 
maatschappelijk 
verantwoorde oplossingen 
voor de voedselproductie. ”Onze ervaring
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Scheuren en naden in het beton zijn de ideale plek voor ziektekiemen en schadelijke micro-organismen. Dit geldt ook voor
aansluitingen van de vloer- en wanden op bodemroosters. Mesa Hyco zorgt voor een naadloze aansluiting zodat er geen
vuil en water terug in de kieren kan lopen. Voorkom dat er besmettingsrisico’s achterblijven, met een coating voor de vloer en
wand tot dierhoogte. Onze coatings zijn beschikbaar voor:

Hyco, hygiënische coatingsystemen 



www.mesa-hyco.com
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