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Dane techniczne
Projekt:   nakładanie powłok na 4 pompy 

wody chłodzącej
Pompa: pionowe pompy turbinowe
Produkt zastosowany 
do obudowy pompy: Ceramic-Polymer STP-EP-HV
Produkt do płyty nośnej:  ARC 858(E) do odbudowy,  

ARC 855(E) jako warstwa nawierzchniowa
Wymagania dotyczące  odporność na wodę morską i ścieranie
produktu:  
Metoda nakładania:  za pomocą narzędzi ręcznych

Powłoki do pomp:

Nakładanie powłok na pompy wody chłodzącej w elektrowni 
gazowej w południowych Włoszech – skuteczna ochrona przez 
dekadę eksploatacji

Południowe Włochy: Dostawca energii elektrycznej i gazu „EDISON” jest jedną z największych firm 

energetycznych w Europie. Do dostarczania wody chłodzącej stosuje pionowe pompy turbinowe, które 

działają do 20 lat. „Sinergo Service”, nasz partner i generalny wykonawca, wybrał powłoki Chesterton do renowacji 

tych pomp.

„Sinergo Service” działa w przemyśle od 25 lat, z powodzeniem 
dostarczając branży morskiej części zamienne oraz serwisując 
urządzenia takie jak pompy, sprężarki, zawory i uszczelnienia.

Aby utrzymać wydajność korpusów pomp, naszą powłokę 
CERAMIC-POLIMER STP-EP-HV nakłada się prostym natryskiem 
bezpowietrznym lub narzędziami ręcznymi. Produkt ten zapewnia 
niezawodną, trwałą ochronę przed wodą morską i jej mechanicznym 
ścieraniem. Co więcej, jednowarstwowa aplikacja i szybki czas 
utwardzania upraszczają obsługę i umożliwiają szybki powrót do 
eksploatacji pomp lub innych elementów urządzenia. 
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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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Nasz partner we włoszech:

Sinergo Service S.r.l. 
Via Fontevivo, 21/i
IT-19125 La Spezia SP
Phone: +39 (0)187 514284
Email: info@sinergoservice.com

Chesterton Italia S.r.l.
Mr. Ing. Franco Spazzolini
Italy Coating Division Manager
Phone: +39 (0)348 9971683
Email: franco.spazzolini@chesterton.com

Kontakt z Chesterton Polska::

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

Nasze produkty:

- CERAMIC-POLYMER STP-EP-HV
- ARC 858(E)
- ARC 855(E)

Renowacja płyty nośnej produktami ARC
Płyta nośna posiadała poważne wżery korozyjne i nastąpiła erozja materiału z powodu drgań 
mechanicznych. W tym przypadku nawierzchnię odbudowano za pomocą ARC 858(E). 
Produkt ten – wzmocniony ceramiką stanowi system ochrony grubowarstwowej – nadaje się do 
skutecznej renowacji powierzchni metalowych, które są silnie narażone na erozję, korozję oraz 
uszkodzenia mechaniczne  i jest odporny na łagodne obciążenia chemiczne. Nasza powłoka 
premium ARC 855(E) została użyta jako powłoka nawierzchniowa. Gwarantuje ona 
powierzchnię odporną na ścieranie, dzięki czemu znacznie wydłuża żywotność elementów 
pompy. Oba produkty są nakładane za pomocą prostych narzędzi ręcznych.

Efekt – pompa przygotowana na dziesięcioletnią eksploatację
Pompy pokryte powłoką ochronną, mogą być używane nawet przez 20 lat w kontakcie z wodą morską. Nasze powłoki zapewniają doskonałą 
ochronę przed ścieraniem, kawitacją oraz poważnymi uszkodzeniami erozyjnymi i korozyjnymi. Wszechstronna oferta Chesterton obejmuje 
powłoki o wysokiej odporności na chemikalia, temperaturę i wilgoć. Są idealne do zatapialnych pomp, turbin i silników.  
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Technical Data reflect results of laboratory tests and are intended to indicate general characteristics only. Since many actual application circumstances are beyond 
Chesterton’s knowledge and/or control, the product user must determine the suitability of the products it intends to use for its particular purpose and assume all risks and 
liabilities in connection therewith. CHESTERTON DISCLAIMS ALL WARRANTIES, EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS 
FOR A PARTICULAR PURPOSE. We reserve the right to make technical changes.
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