K-Cor 1253
Informacja o produkcie / Technical Specification
Nazwa produktu: K-Cor 1253

Product Name: K-Cor 1253

Twarda powłoka gumowa z wypełniaczami grafitowymi
przeznaczona do wulkanizacji w autoklawie na bazie kauczuku
naturalnego (NR)

Hard graphite-filled gumming for vulcanization in an
autoclave on the Basis of natural rubber (NR)
Product description:

Opis produktu:
K-Cor 1253 jest uniwersalnie stosowaną twardą powłoką
gumową z wypełniaczami grafitowymi na bazie kauczuku
naturalnego (NR), która może być wulkanizowana w
autoklawie oraz na miejscu pod ciśnieniem.
K-Cor 1253 jest stosowany poprzez roztwór wiążący KBond 12 bezpośrednio na przygotowane wg stopnia SA 2
½-3 podłoże stalowe, które jest poddane obróbce
strumieniowej..
K-Cor 1253 jest stosowany w zakresie grubości od 36 mm, jest elektrycznym izolatorem i nie stwarza
problemów przy obróbce mechanicznej.

K-Cor 1253 is a universally applicable graphite filled hard
rubber coating on the Basis of natural rubber (NR), for
vulcanization in an autoclave und for on-site vulcanization
under pressure.
K-Cor 1253 is applied on the K-Bond 12 adhesive solvent
which is applied directly on the steel being shot blasted
according to SA 2 ½ - 3.
K-Cor 1253 is used in rubber linings of 3-6mm.
K-Cor 1253 is electrically insulating and can be processed
very well mechanically.
Application examples:

Przykłady zastosowań:
K-Cor 1253 posiadający właściwości uniwersalnej twardej
powłoki gumowej z wypełniaczami grafitowymi jest
stosowany w obszarze wysokich obciążeń chemicznych i
termicznych w specjalistycznym zabezpieczaniu przed
korozją, np. w:
- absorberach gazów spalinowych w spalarniach
odpadów i układach oczyszczania spalin
- aparatach, rurociągach, elementach pomp, zbiornikach
reakcyjnych, wannach elektrolitycznych, zbiornikach paliw,
urządzeniach do odsalania wody morskiej, w procesie
uzdatniania ścieków itp
K-Cor 1253 jest również stosowany jako
zwulkanizowana płyta gumowa do:
- układania na powierzchniach
kołnierzowych,
- części elementów poddanych działaniu ciśnienia
- wykorzystania powłok z gum miękkich K-Bond 2.
K-Cor 1253 posiada następujące zalety:
- bardzo dobra odporność na substancje chemiczne, jak np.
kwasy, zasady, roztwory soli
- bardzo dobra odporność chemiczna i termiczna
- odporność temperaturowa (-15⁰ do 115⁰ C)
- doskonałe przyleganie do stali
- bardzo dobra odporność na dyfuzję przy niskim stopniu
pęcznienia pod wpływem

K-Cor 1253 is used as universally Hard rubber lining
quality with graphite filling at high chemical and thermal
loads for heavy corrosion protection, such as
- Scrubbing of flue gases of incinerators and emission
control systems
- Apparatus, pipelines, pump parts
reactors, electrolysis cells
Storage tanks, desalination of sea water and waste water
treatment, etc.
K-Cor 1253 as hard rubber plate is used
- To be placed in front of flange areas,
- For pressure loaded parts,
- When using soft rubber coatings.
In such cases, application takes place with the adhesive
system K-Bond 2.
K-Cor 1253 has the following advantages:
- Excellent resistance to chemicals such as acids, alkalis
and salt solutions
- Excellent chemical and thermal resistance
- Temperature resistance (-15 ° to 115 ° C)
- Excellent adhesion to steel
- Excellent diffusion resistance at minimal water swelling

Standardowa struktura powłoki gumowej K-Cor 1253

K-Cor 1253 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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