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Produkty nowe:

Ułatwiona ochrona przed korozją! Wysokiej jakości 
systemy kartridży z ceramicznymi powłokami 
polimerowymi

Dla wybranych produktów oferujemy teraz wydajną metodę aplikacji za pomocą kartridża. Zdecydo-

waliśmy się wdrożyć zaawansowaną technologię Mixpac � rmy Sulzer, aby znacznie uprościć złożoną 

procedurę nakładania powłok. Optymalne rozwiązanie do napraw, małych projektów lub trudno do-

stępnych obszarów!

OSZCZĘDNOŚĆ KOSZTÓW
 ekonomiczne rozwiązanie dla szerokiej gamy niewielkich aplikacji
 krótszy czas pracy, brak konieczności skomplikowanej procedury mieszania
 zapobieganie błędom mieszania
 ograniczenie strat materiału, brak utwardzonych pozostałości w opakowaniu

ŁATWE NAKŁADANIE 
 automatyczne mieszanie oraz dokładne proporcje mieszania
 równomierna aplikacja, małe straty natrysku
 możliwa aplikacja na zimno (20 °C), bez podgrzewania
 przenośność - lekki, przenośny dozownik o wszechstronnym zastosowaniu

WYSOKIEJ JAKOŚCI KOMPONENTY
 solidny wkład MIXPACTM firmy Sulzer Chemtech Technology
 opatentowana uszczelka kasetowa
  mikser natryskowy wypróbowana i przetestowana technologia mieszania 

QUADROTM
  możliwość wielokrotnego zamykania po użyciu, pozostały materiał nadaje się do 

użytku przez co najmniej 6 miesięcy

ZALETY STOSOWAIA KARTRIDŻY

Kontakt z Chesterton Polska:

(32) 24 - 95 - 290 | sekretariat@chesterton.com.pl

Nasze produkty:

- Kartridż STP-EP-HV
- Kartridż CN-1M
- Kartridż CN-OC 
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KARTRIDŻ STPEPHV KARTRIDŻ CN1M KARTRIDŻ CNOC

CECHY
 tolerancja przygotowania powierzchni
 odporny na węglowodory
 odporny na wodę morską
 doskonała odporność na ścieranie
  wysoka stabilność temperaturowa 

(długotrwała do 120 °C)
 bezrozpuszczalnikowy
  zalecana grubość warstwy > 500 µm (20 mil) 

- granica ugięcia dla powierzchni 
pionowych: 1000 µm (40 mil)

CECHY
  doskonała odporność chemiczna
  wysoka stabilność temperaturowa 

(długotrwała do 150 °C)
  wysoka odporność na ścieranie
  wysoka przyczepność do stali i betonu
  bezrozpuszczalnikowy
  system jednowarstwowy
  zalecana grubość warstwy > 400 µm 

(16 mil)

CECHY
  szczególnie do powierzchni ze stali 

nierdzewnej, aluminium i powierzchni 
ocynkowanych

  doskonała odporność chemiczna
  wysoka stabilność temperaturowa 

(długotrwała do 150 °C)
  wysoka odporność na ścieranie
  znakomita przyczepność
  bezrozpuszczalnikowy
  system jednowarstwowy
  zalecana grubość warstwy > 400 µm (16 mil)

OPAKOWANIA
  wkład 1,5 kg - objętość 1000 ml w 

dobranym stosunku mieszania
   powierzchnia około 1.5 m2

przy grubości 500 µm (20 mil)

KOLOR
 szary

OPAKOWANIA
  kartridż 1,2 kg - objętość 1000 ml w 

dobranym stosunku mieszania
   powierzchnia około 2 m2

Przy grubości 400 µm (16 mil)

KOLOR
 czarny

OPAKOWANIA
  kartridż 1,2 kg - objętość 1000 ml w 

dobranym stosunku mieszania
  powierzchnia około 2 m2

przy warstwie grubości 400 µm (16 mil)

KOLOR
 czarny

Posiadamy w ofercie wszystkie odpowiednie dozowniki � rmy Sulzer. Oferujemy 2 różne typy do szybkiego, czystego i ekonomicznego 
nakładania powłok dwuskładnikowych:

MSystem MixCoatTM Manual to 
lekki, ręczny dozownik, który do-
skonale nadaje się do wszelkiego 
rodzaju napraw. Nałożona powło-
ka jest łatwa do rozprowadzenia 
przy pomocy konwencjonalnych 
narzędzi ręcznych, jak np. szpa-
chelka.

DOZOWNIK RĘCZNY DOZOWNIK SPRAYU

Do ochrony spawów i krawędzi 
dostępna jest dodatkowo odpowied-
nia końcówka mieszająca ze szczotką.

MixCoatTM Spray to lekki do-
zownik do sprayu. To urządze-
nie wymaga tylko podłączenia 
sprężonego powietrza (sprę-
żarka, 7 bar, 250 l/min). Dzięki 
niewielkiej wadze możliwe jest 
dokładne opryskiwanie przez 
długi czas. Ponadto dozownik 
można obsługiwać jedną ręką.
W celu uzupełnienia tego systemu można również zakupić system 
Hybrid-Flex. Dozownik łatwo zakłada się za pomocą paska; elasty-
-czny wąż (1,5 m lub 3 m) z dołączoną dyszą natryskową zapewnia 
odpowiedni efekt malowania. Ta kombinacja jest idealnym rozwiąza-
niem do malowania natryskowego małych powierzchni lub trudno 
dostępnych obszarów.
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