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

K-Flake HC
Product Name: K-Flake HC

2-składnikowy, odporny na wysokie
temperatury, antyadhezyjny, winyloestrowy
materiał odprowadzający ładunki elektryczne,
zawierający płatki mineralne, na bazie żywicy
reaktywnej, stosowany w celu
specjalistycznej ochrony przed korozją.

High-temperature resistant, antiadhesive and
abrasionsproof dual component reactive resin
coating based on Vinylester and mineral flakes
for heavy duty corrosion protection
Product description:

Opis produktu:
K-Flake HC jest 2-składnikowym stosowanym
powierzchniowo
materiałem
odprowadzającym
ładunki elektrostatyczne do specjalistycznej ochrony
antykorozyjnej na bazie żywicy winyloestrowej, która
odznacza się wysoką odpornością chemiczną i
termiczną.
Przykłady zastosowania:
K-Flake HC wykorzystuje się do specjalistycznej
ochrony antykorozyjnej systemów, gdzie wymagana
jest odporność na temperaturę w zakresie do 250 °
C.
K-Flake HC pozwala wyeliminować ładunki
elektrostatyczne, np. W:
 płytach chroniących przed zużyciem
 przesyle substancji ciekłych
 spalarniach odpadów
 konstrukcjach aparatury chemicznej, zbiornikach i
cysternach
 silosach do przechowywania materiałów sypkich
 jako dolna warstwa pod materiał KFlon PFA
K-Flake HC ma następujące zalety:
 wysoka zdolność do odprowadzania ładunków
elektrostatycznych
 doskonała odporność na zużycie spowodowane
szorowaniem
 gładka powierzchnia nałożonej powłoki ochronnej
 bardzo wysoka twardość powierzchni powłoki
 powierzchnia redukująca tworzenie się narostów
 odporność na działanie substancji chemicznych
znajdujących się w mediach o działaniu
agresywnym
 wysoka odporność na działanie temperatur (do
250 ° C)
 Produkt K-Flake HC jest również dostępny jako
powłoka ochronna o cechach izolacji elektrycznej
K-Flake HC budowa standardowej powłoki ochronnej

K-Flake HC is a conductive and high temperature
resistant dual component coating for heavy-duty
corrosion protection based on a chemically and
thermally resistant vinyl ester resin.
Application examples:
K-Flake HC is used as a heavy duty corrosion
protection, where systems are required, which have
a temperature resistance up to 250 ° C.
K-Flake HC is electrically conductive, so that static
electricity shall be avoided, such as





Wearing protection plates
The feed of fluid
Waste incinerators
Chemical apparatus engineering as well as in
tank- and installation engineering
 Silos for bulk material
 Lower conductive layer under K-Flon PFA
K-Flake HC has the following advantages:









High conductivity
Excellent resistance to abrasion
Smooth coating surface
High surface hardness of the coating
Avoidance of cakings on surface
Chemical resistance to aggressive process media
High temperature resistance (to 250 ° C)
K-Flake HC is also available as an electrically
insulating coating

K-Flake HC 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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