K-Flake HT
Informacja o produkcie / Technical Specification
Nazwa produktu:

K-Flake HT

2-składnikowy, odporny na ścieranie i wysokie
temperatury materiał winyloestrowy,
zawierający płatki mineralne, na bazie żywicy
reaktywnej, stosowany powierzchniowo w celu
specjalistycznej ochrony przed korozją

Product Name: K-Flake HT
High-temperature resistant and abrasion proof
dual component reactive resin coating based on
vinyl ester and mineral flakes for heavy duty
corrosion protection
Product description:

Opis produktu:
K-Flake HT
jest
2-składnikowym
stosowanym powierzchniowo materiałem o wysokim
stopniu odporności na ścieranie i wysokiej
odporności termicznej, z zawartością płatków
mineralnych,
do
specjalistycznej
ochrony
antykorozyjnej na bazie żywicy winyloestrowej, która
odznacza się wysoką odpornością chemiczną i
termiczną.
Przykłady zastosowania:

K-Flake HT is an abrasion resistant and high
temperature resistant dual component vinyl ester mineral flake - reactive resin coating for the heavy
duty corrosion protection based on a chemically and
thermally resistant vinyl ester resin.

K-Flake HT wykorzystuje się do specjalistycznej
ochrony antykorozyjnej systemów, gdzie wymagana
jest odporność na temperaturę w zakresie do 250°
C, np.
 w kanałach przesyłowych gazu surowego i gazu
czystego
 w prowadnicach z blachy
 w obszarach, gdzie ma miejsce przesyłu gazu w
warunkach wysokiej prędkości i dużej zawartości
pyłu
 w filtrach pyłowych
 w separatorach powietrznych

K-Flake HT is hereby established, where corrosion
protection systems are required, which have a
temperature resistance up to 250 ° C, for example
 In raw- and clean gas ducts
 On baffles
 In areas with high gas velocities and high dust
 Dust filters
 Sifters

K-Flake HT ma następujące zalety:
 bardzo wysoka odporność na działanie temperatur
 doskonała odporność na ścieranie przy
jednocześnie wysokiej odporności na zarysowania
 doskonała przyczepność do stali
 bardzo gładka powierzchnia nałożonej powłoki
ochronnej
 wysoka twardość powierzchni powłoki
ograniczająca zużycie
 aplikacja z zastosowaniem techniki natryskowej
typu airless
 niezwykła odporność na działanie substancji
chemicznych

 High temperature resistance
 Excellent resistance to abrasion and
simultaneously high resistance to cracks
 Excellent adhesion on steel
 Very smooth coating surface
 Abrasion reducing and high surface hardness
 Airless spray coating
 Chemical resistance

K-Flake HT budowa standardowej powłoki ochronnej

K-Flake HT standard coating structure

Application examples:

K-Flake HT has the following advantages:

Powyższe informacje o produkcie oraz parametry bazują na stanie wiedzy, jaką dziś posiadamy. Nie stanowią zapewnienia o właściwościach produktu i nie są prawnie
obowiązujące. Zastrzega się możliwość zmian uwarunkowanych technicznie.
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