K-Cor 2512
Informacja o produkcie / Technical Specification
Nazwa produktu:

K-Cor 2512

System wykładzin przeznaczony do kontenerów i
wagonów-cystern na bazie chlorosulfonowanego
polietylenu (CSM)

Product Name:

K-Cor 2512

Lining system for containers and tank wagons on the Basis
of chlorosulfonated polyethylene (CSM)
Product description:

Opis produktu:
K-Cor 2512 jest wysokowartościowym systemem wykładzin
do wulkanizacji w autoklawach lub do innych metod
wulkanizowania.

K-Cor 2512 is a resistance quality lining system for
vulcanization in an autoclave and other vulcanization
processes.
Application examples:

Przykłady zastosowania:
K-Cor 2512 jest stosowany w warunkach wysokiego
obciążenia oksydacyjnego i stężenia kwasów, również w
obecności mieszanin; stosowane grubości powłok to 3 6mm; nadaje się szczególnie do zastosowania z uwagi na
wyjątkowo wysoką odporność chemiczną i jednoczesną
odporność na ciągłe zmiany różnych mediów (np. kwas
solny i chlorowodorek sodu).
K-Cor 2512 jest stosowany jako wykładzina ochronna, np.
W:
- samochodach cysternach
- kontenerach
- zbiornikach
- pojemnikach magazynowych i w komorach trawiennych
- rurociągach
- itp.

K-Cor 2512 is for oxidation and high acid concentrations
and mixtures of thickness from 3 - 6 mm used, because of
its extremely high chemical resistance and high shock
resistance of various fluids media changes (for example
Hydrochloric acid and sodium hydrochloride).
K-Cor 2512 is used as protective lining, such as in
- Road tankers
- Container
- Tanks
- Storage and pickling tank
- Pipelines
- etc.
K-Cor 2512 has the following advantages:

K-Cor 2512 posiada następujące własności:
- doskonała odporność na substancje chemiczne
- doskonałe własności w warunkach niskich
temperatur do - 40⁰C
- doskonała odporność na erozję
- wulkanizacja na miejscu przy pomocy ciepłej
wody/pary
- odporność na wibracje i uderzenia
- odporność na powstawanie szczelin, zarysowań,
jak np. w gumach twardych
Standardowa struktura powłoki gumowej K-Cor 2512

- Excellent chemical resistance
- Excellent low-temperature behavior to - 40 ° C.
- Excellent resistance to weather
- On site - vulcanization by hot water / steam
- Vibration and shock resistance
- Not susceptible to cracking such as hard rubber

K-Cor 2512 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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