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DANE TECHNICZNE

Projekt:  nakładanie powłok na podówjną komorę 
ze stali nierdzewnej

Powierzchnia:  1600 m2

Grubość warstwy: 600 µm ściany / 1200 µm posadzka

Produkt: PROGUARD CN-OC

Powłoki chroniące przed oddziaływaniem substancji chemicznych:

Separator ze stali nierdzewnej skutecznie odnowiony przy użyciu
Proguard CN-OC; Trwała ochrona przed 33% roztworem chlorku sodu

Po 2 latach eksploatacji wykryto poważną korozję wżerową, 
szczególnie na rogach i krawędziach zbiorników ze stali nierdzew-
nej. 33-procentowy roztwór chlorku sodu i wody w połączeniu z 
podwyższoną temperaturą pracy (45°C) stanowi zbyt duże obciążenie 
chemiczne przy długotrwałym użytkowaniu, nawet w przypadku 
podłoży ze stali nierdzewnej.
Wysokie stężenie soli w połączeniu z wyższymi temperaturami jest 
wysoce korozyjne. Nasza powłoka premium PROGUARD CN-OC 
jest idealnym wyborem dla długoterminowej ochrony wartości 
zbiorników. Doskonała stabilność chemiczna staje się bardziej 
efektywna dzięki wysokiej przyczepności do stali nierdzewnej, 
aluminium i stali ocynkowanej, co gwarantuje niezawodną odpor-
ność na korozję.

Barcelona: Kopalnia soli w pobliżu stolicy Katalonii wykorzystuje do krystalizacji soli specyficzny 

separator z podwójną komorą ze stali nierdzewnej. Już po 2 latach eksploatacji podłoże ze stali 

nierdzewnej wykazywało silne uszkodzenia korozyjne wywołane bardzo agresywnym stężeniem chlorku sodu 

w wodzie o stałej temperaturze 45°C.
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Dane techniczne są podane na podstawie testów laboratoryjnych i mają charakter informacji ogólnych. Ponieważ wiele okoliczności związanych ze
stosowaniem produktów jest poza wiedzą i kontrolą firmy Chesterton, użytkownik musi zdecydować, czy poszczególne produkty, których zamierza
użyć, są odpowiednie dla jego celów oraz przyjąć wszelkie związane z tym ryzyko i odpowiedzialność. FRIMA CHESTERTON NIE UDZIELA ŻADNYCH
GWARANCJI ANI RĘKOJMI, W TYM GWARANCJI PRZYDATNOŚCI CZYLI ZDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU.
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Nasze produkty:

- PROGUARD CN-OC
- PROGUARD CN 200 THIX

Nakładanie powłoki PROGUARC CN-OC
Teraz nasz wysokiej jakości produkt można nakładać metodą natrysku bezpowietrznego. Po-
sadzki komór zabezpieczono warstwą 1200 μm, dla ścian wystarczyła grubość warstwy 600 
μm, aby uzsykać kompleksową ochronę antykorozyjną. Powierzchnia wykończona PROGUARD 
CN-OC jest gładka i nieporowata – nieprzepuszczalna warstwa zapewniająca niezawodną i dłu-
gotrwałą ochronę przed korozją.

PROGUARD CN-OC jest również dostępna jako wygodny system wkładów do kartridży - czyste i 
ekonomiczne rozwiązanie do napraw małych powierzchni i trudno dostępnych miejsc.

Przygotowanie powierzchni
Przygotowanie podłoża przeprowadzono w kilku etapach. Najpierw powierzchnia została 
oczyszczona w procesie wysokociśnieniowym wodą zdemineralizowaną zmieszaną ze 
specjalnym środkiem do usuwania soli. Następnie krawędzie konstrukcji ze stali nierdzewnej 
zostały zaokrąglone, aby uzyskać lepszą przyczepność w tych obszarach.

Obróbka strumieniowo-ścierna z użyciem korundu
Należyte przygotowanie powierzchni (SA 2,5) ma zasadnicze znaczenie dla trwałości produktu; 
w ten sposób uzyskuje się najlepszą możliwą przyczepność do podłoża. Po procesie piaskowania 
powierzchnia została ponownie oczyszczona gorącą wodą zdemineralizowaną zmieszaną 
z odsalaczem.

Oczyszczone miejsca mocno zniszczone przez 
korozję zostały wypełnione i wygładzone 
naszym kompozytem PROGUARD CN 200 
THIX. Ten materiał wypełniający nakłada się 
pacą lub pędzlem. Tworzy on optymalne 
uszczelnienie wrażliwych stref, takich jak 
krawędzie, narożniki i spawy. 

Biuletyn  02 | 2020

Chesterton International GmbH
Am Lenzenfleck 23, DE-85737 Ismaning, Germany
Tel +49-5223-96276-0
www.ceramic-polymer.de   eu-pds@chesterton.com

©    2020 A.W. Chesterton Company 

®   Marca Registrada de propiedad y con licencia de 
A.W. Chesterton Company en EE.UU. y otros paises.  

Los Datos Técnicos reflejan los resultados de pruebas de laboratorio y tienen como fin indicar solamente características generales. Dado que muchas circunstancias reales de 
aplicación se encuentran fuera del conocimiento y/o control de Chesterton, el usuario del producto deberá determinar la idoneidad de los productos que desea utilizar para 
su propósito en particular y asumirá todos los riesgos y responsabilidades relacionados con el mismo. CHESTERTON RENUNCIA A TODA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, 
INCLUSO GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN E IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR.

  


