K-Flake DD
Informacja o produkcie / Technical Specification
Nazwa produktu: K-Flake DD
2-składnikowy, odporny na substancje
chemiczne i dyfuzję pary wodnej
winyloestrowo-mineralny materiał z
zawartością żywicy reaktywnej stosowany do
specjalistycznego zabezpieczania powierzchni
przed korozją

Product Name: K-Flake DD
Dual component reactive resin coating based on
vinyl ester resin and mineral flakes being steam
diffusion proof for the heavy duty corrosion
protection

Opis produktu:

Product description:

K-Flake DD bazuje na 2-składnikowej żywicy
winyloestrowej wykazującej wysoką odporność
chemiczną i termiczną, z zawartością specjalnych
pigmentów. W czasie aplikacji tworzy się warstwa
ochronna, którą tworzą ułożone w poziomie warstwy
płatków.

K-Flake DD is based on a chemically and thermally
resistant vinyl ester resin and special inert flake
pigmentation.
During the application, a protective layer is formed
with a horizontally-oriented flake layers.

Przykłady zastosowania:

Application examples:

K-Flake DD jest wykorzystywany w formie nakładanej
natryskowo powłoki techniką airless w miejscach
narażonych szczególnie na dyfuzję. Grubości
nakładanych warstw mieszczą się w zakresie 1,5 –
2,5 mm. K- Flake DD jest idealnym systemem
zabezpieczenia antykorozyjnego szczególnie w tych
miejscach, gdzie występują bardzo wysokie różnice
temperatur między materiałem zastosowanym do
ochrony powierzchniowej a ścianą zewnętrzną. Są to
np.:
 kominy
 kanały odprowadzające spaliny i czystego gazu
 absorbery
 silosy produkcyjne
 cysterny magazynowe
 zbiorniki procesowe
K-Flake DD ma następujące zalety:
 aplikacja z zastosowaniem techniki
natryskowej typu airless
 szczelność dyfuzyjna – ochrona przed parą wodną
w warunkach dużych różnic temperatur
 bardzo dobra odporność chemiczna na działanie
wielu agresywnych substancji chemicznych, jak
stężone kwasy i ługi, rozpuszczalniki, sole i różne
media zawierające wodę, jak np. ścieki
 właściwości antyadhezyjne (zapobieganie narostom)
 odporność na działanie temperatur w zakresie

K-Flake DD is mainly used as airless spray
coating in thicknesses of 1.5 - 2.5 mm for
highly stressed by diffusion regions where
very high temperature differences between
coating and outer wall, for example







Chimneys
Flue and clean gas ducts
Absorbers
Product silos
Storage tanks
Process vessels

K-Flake DD has the following advantages:
 Airless spray coating
 Water steam diffusion proof at a high temperature
different
 Very good chemical resistance to many
aggressive chemicals as concentrated acids and
alcaline solutions, solvents, salts and various
aqueous media, such as waste water
 Anti-adhesive (avoidance of cakings)
 High temperature resistance 180 - 220° C

180° C - 220° C

K-Flake DD budowa standardowej powłoki ochronnej

K-Flake DD standard coating structure

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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