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

Product Name: K-Flake AF

2-składnikowy, odporny na ścieranie
winyloestrowo-mineralny materiał na bazie
żywicy reaktywnej stosowany
powierzchniowo do specjalistycznego
zabezpieczania przed korozją

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 AF jest 2-składnikowym, odpornym na
ścieranie i dyfuzję winyloestrowo-mineralnym
materiałem stosowanym powierzchniowo do
specjalistycznego zabezpieczania przed korozją na
bazie żywicy winyloestrowej odznaczającej się
wysoką odpornością chemiczną i termiczną.

K-Flake AF is a high diffusion and abrasion
resistance 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.
Application examples:

Przykłady zastosowania:
K-Flake AF stosowany jest wszędzie tam, gdzie
wymagana jest szczególnie wysoka odporność na
obciążenie powodujące zużycie, np.:
 w cyklonach
 w prowadnicach blaszanych
 w miejscach o dużej prędkości przepływu
gazu i wysokiej zawartości pyłu
 w filtrze absorbera i w strefach rozpylania w
urządzeniach do odsiarczania w instalacjach
spalania węgla kamiennego i brunatnego
K-Flake AF ma następujące zalety:
 niezwykle wysoka odporność na ścieranie przy
jednocześnie wysokiej odporności na zarysowania
 doskonała przyczepność do stali
 bardzo gładka powierzchnia materiału
zastosowanego powierzchniowo do ochrony
 twarde wypełniacze redukujące zużycie i bardzo
wysoki stopień twardości powierzchni
 powłoka nakładana natryskowo metodą air less
 odporność na działanie środków chemicznych

K-Flake AF budowa standardowej powłoki ochronnej

 wysoka odporność na dyfuzję
K-Flake AF is used where extraordinary high
resistance to abrasive stress is required, for example
 In cyclones
 At guiding plates
 In areas with high gas speed and high formation of
dust
 In absorber sump and spray zones of coal and
lignite FGD (flue-gas desulfurization)
K-Flake AF has the following advantages:
 Excellent resistance to abrasion and
simultaneously high resistance to cracks
 Excellent adhesion on steel
 Very smooth coating surface
 Hard, abrasion reducing filling material and
extremely high surface hardness of the coating
 Airless spray coating
 Chemical resistance
 High diffusion resistance

K-Flake AF 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
Stan na.01.2013

