K-Flake D
Informacja o produkcie
Nazwa produktu: K-Flake D

Nazwa produktu: K-Flake D

2-składnikowy, odporny na substancje chemiczne
i dyfuzję winyloestrowo-mineralny materiał
stosowany do zabezpieczania powierzchni i
ochrony przed korozją

Dual component Vinylester resin-mineralflake
coating, chemical- and diffusion-proof
for the corrosion and surface protection
Product description:

Opis produktu:
K-Flake D bazuje na 2-składnikowej żywicy
winyloestrowej wykazującej wysoką odporność
chemiczną i termiczną; wzmacniana supercienkimi
płatkami mineralnymi. Podczas nakładania warstw te
supercienkie płatki mineralne układają się równolegle
do podłoża i tworzą szczelną barierę, którą tworzy ok.
100 warstw/mm, chroniącą przed dyfuzją pary
wodnej.

K-Flake D is based on a chemically and thermally
resistant dual component vinyl ester resin that is
reinforced with micro-thin mineral Flake. During
application of the coating oriented micro-thin mineral
Flake with the resin parallel to the substrate and
form an outstanding barrier layer of approximately
100 layers / mm above the other to water vapor
diffusion.
Application examples:

Przykłady zastosowania:
K-Flake D wykorzystuje się jako materiał stosowany
powierzchniowo w celu specjalistycznej ochrony
metalu i betonu przed działaniem wielu mediów
wykazujących agresywny charakter. W szczególny
sposób zaleca się jego stosowanie np. w
elektrowniach, przemyśle chemicznym, konstrukcjach
stalowych w obiektach inżynierii wodnej, jak kanały,
zbiorniki, cysterny, konstrukcje stalowe, dna
zbiorników, instalacje, kondensatory, rurociągi z wodą
chłodną oraz lakiernie KTL.

For heavy corrosion and surface protection is KFlake D suitable as a coating for metal and concrete
to a variety of corrosive media and is as used in
power plants, chemical industry and in steel water
for canals, vessels, tanks, steel structures, soils and
plants, condensers, cooling water lines and KTL
painting.

K-Flake D ma następujące zalety:

K-Flake D has the following advantages:

 duża szczelność dyfuzyjna
 odporność na działanie temperatur w zakresie do
180 C
 bardzo dobra odporność chemiczna
 doskonała przyczepność do stali i betonu ≥ 10 N/ m2
 proste stosowanie techniką natryskową lub
malowania pędzlem
 jasna, gładka, twarda i odporna na zużycie
powierzchnia
 gwarancja długotrwałej i opłacalnej ochrony
urządzeń oraz długa żywotność
 wysoka wydajność






K-Flake D budowa standardowej powłoki ochronnej

K-Flake D standard coating structure






High diffusion density
High temperature resistance
Excellent chemical resistance to 180 C
Excellent adherence to steel and concrete ≥
10N/mm²
Easy processing and handling by brush or spray
Pure, smooth, flat, hard and abrasion-proof
surface
Provides a long-term, economical protection of the
plants and a long service life
Good economic efficiency

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
Stan na: 01.2013

