K-Butyl 15
Informacja o produkcie / Technical Specification
Nazwa produktu:

K-Butyl 15
Product Name: K-Butyl 15

Samowulkanizujący się system miękkich
wykładzin gumowych na bazie kauczuku
bromobutylowego (BIIR) do stosowania w
wysokich temperaturach

Self-vulcanizing Bromobutyl soft-rubber lining
system (BIIR) for high temperatures

Opis produktu:

Product description:

K-Butyl 15 jest miękką wykładziną gumową na
bazie czystego kauczuku bromobutylowego (BIIR),
która ma właściwości samowulkanizowania się.
K-Butyl 15 jest odporny na działanie temperatur w
zakresie do 130°C.
K-Butyl 15 wytwarzany jest w procesie ekstruzji i ma
postać płyty bezporowej typu roller-head o grubości
warstw powyżej 4 mm.
K-Butyl 15 jest stosowany z wykorzystaniem
systemu wiązania kauczuku butylowego i dzięki
samowulkanizowaniu się tego systemu i płyty typu
roller-head tworzy się niezwykle jednorodne
połączenie gumy z metalem.

K-Butyl 15 is a Soft rubber lining on the basis of
pure rubber (BIIR) can be Self-vulcanizing KButyl 15 is temperature resistant, depending on use
to
130
°
C
K-Butyl 15 is extruded as a pore-free roller-head
plate in thicknesses
from
4
mm KButyl 15 is applied by means of a butyl-rubberbinding system. By self-vulcanizing adjustment of
the binding system and the roller head plate it gives
an extraordinary homogeneous rubber-metal bond.

Obszary zastosowania:
K-Butyl 15 jest stosowany jako wykładzina w celu
specjalistycznej ochrony antykorozyjnej, np:
 w energetyce
 w przemyśle chemicznym
 w kanałach przesyłowych czystego gazu,
wstępnych podgrzewaczach gazu (Gavo’s),
wymiennikach ciepła, absorberach, zbiornikach,
hartowniach, magazynach środków chemicznych,
zbiornikach do zagęszczania i zbiornikach
procesowych
 itd.

Application examples:
K-Butyl 15 is used as a lining for heavy corrosion
protection, for example
 In power plant industry
 In Chemical industry
 Clean gas ducts, gas pre-heaters, heat
exchangers, absorbers, containers, quenchers,
chemical stocks, thickeners and process vessels
 Etc.

K-Butyl 15 posiada następujące zalety:
 bardzo wysoka odporność na temperaturę do 130
°C
 nadzwyczajna szczelność dyfuzyjna
 bardzo niski stopień pęcznienia pod wpływem
wody
 niezwykła odporność na działanie środków
chemicznych, np.
 50 % kwas siarkowy
do 95 °C
 50 % ług sodowy
do 95 °C
 odsiarczanie spalin –
zawiesina stosowana
w metodzie mokrej
do 85 °C
K-Butyl 15 budowa standardowej wykładziny gumowej

K-Butyl 22 has the following advantages:





Very high temperature resistance
Good diffusion density
Very low water swelling
Excellent resistance to chemicals, such as
 50 % sulfuric acid to 95 °C
 50 % sodium hydroxide solution to 95 °C
 FGD washing suspension to 85 °C

K-Butyl 15 standard Rubbering structure

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