K-Butyl 22
Produktinformation / Technical Specification
Informacja o produkcie: K-Butyl 22

Name: K-Butyl 22

Samowulkanizujący się system miękkich
wykładzin gumowych (BIIR)

Self-vulcanizing Bromobutyl soft-rubber lining
system (BIIR)

Opis produktu:

Product description:

K-Butyl 22 jest miękką wykładziną gumową na
bazie czystego kauczuku bromobutylowego (BIIR),
która ma właściwości samowulkanizowania się
K-Butyl 22 wytwarzany jest w procesie ekstruzji i
ma postać płyty bezporowej typu roller-head o
grubości warstw w zakresie od 3 mm do 8 mm.
K-Butyl 22 ulega zwulkanizowaniu w temperaturze
pokojowej w okresie 2-3 miesięcy. Jeżeli to
konieczne, czas wulkanizacji można skrócić do kilku
dni wdmuchując ciepłe powietrze lub medium
stanowiące mieszaninę pary i powietrza w
temperaturze do 70 ° C.

K-Butyl 22 is a self-vulcanizing Soft rubber lining on
the basis of pure rubber (BIIR).
K-Butyl 22 is extruded as a pore-free roller-head
plate in thicknesses from 3 mm to 8 mm. KButyl 22 vulcanized at room temperature in 2-3
months. If necessary, the vulcanized time can be
shortened by blowing hot air or with the medium
vapor-air mixture to 70 ° C for a few days.

Przykłady zastosowania:

Application examples:

K-Butyl 22 jest stosowany jako wykładzina gumowa
mająca wiele zastosowań w celu specjalistycznej
ochrony antykorozyjnej, np.
 ochrona instalacji odsiarczania spalin w
elektrowniach wytwarzających energię z węgla
kamiennego i brunatnego
 w kanałach przesyłowych czystego gazu,
zbiornikach, absorberach i zbiornikach do
zagęszczania
 w przemyśle chemicznym
 w cysternach paliwowych
 produkcja nawozów sztucznych, uzdatnianie rud
itd.

K-Butyl 22 is used as an Allround -rubber coating
for heavy-duty corrosion protection, for example

K-Butyl 22 posiada następujące zalety:
 niezwykła odporność chemiczna i termiczna
 bardzo długa żywotność wynikająca z optymalnych
właściwości blokujących procesy dyfuzji i
przenikania
 bardzo niski stopień pęcznienia pod wpływem
wody
 bardzo dobre przyleganie do stali i
betonu
 nieskomplikowana możliwość dublowania w
przypadku gumowych wykładzin podwójnych

K-Butyl 22 has the following advantages:

K-Butyl 22 budowa standardowej wykładziny gumowej

K-Butyl 22 standard Rubbering structure

 Protection flue gas desulphurisation plants of hard
coal and brown coal-fired power plants
 For example in clean gas ducts, absorbers, tanks
and thickeners
 In Chemical industry
 Tank plants
 Fertilizer companies, Ore Processing etc.

 Excellent chemical and thermal resistance
 Excellent long life through optimal blocking effect
against diffusion and Permeation processes
 Low water swelling
 Excellent adhesion to steel and concrete surfaces
 Easy duplicating capability for double-rubbering

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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