
DANE TECHNICZNE

Projekt: nakładanie powłok w zbiornikach ochronnych w firmie 
chemiczno - farmaceutycznej

Zawartość zbiorników: toluen oraz inne rozpuszczalniki

Powierzchnia: 400 m2 (300 m2 posadzka, 100 m2 ściany)

Wymagania dotyczące produktu:
Odporność chemiczna na substancje magazynujące, 
wytrzymałość na ścieranie i właściwości antyposlizgowe

Powłoki przeznaczone do tac ochronnych :

Skuteczna bariera dla chemikaliów: nakładanie powłok na 
tace ochronne zbiorników betonowych przechowujących 
środki chemiczne dla włoskiej firmy 

Północne Włochy: Zbiorniki w firmie chemiczno – farmaceutycznej zostały poważnie uszkodzone 

przez wżery; surowe podłoże betonowe było przez lata narażone na silne działanie czynników 

atmosferycznych i chemicznych. W efekcie, beton pękał i wykazywał znaczne defekty erozyjne – powierzchnia 

wymagała dodatkowego zabezpieczenia. 

W punktach napełniania i przeładunku firm farmaceutycznych i 
innych sektorów przemysłu chemicznego niezbędny jest bezpieczny 
system tac ochronnych. Zbiorniki wypełnione substancjami 
niebezpiecznymi, bez względu na to, czy znajdują się na zewnątrz, 
czy w pomieszczeniu magazynowym, wymagają ochrony odpornej 
na wycieki chemikaliów.

Nasz partner „Uniresine srl“ przeprowadził renowację powierzchni 
zbiornikowych. Zostały one oczyszczone, a zniszczona warstwa 
betonowa została odbudowana. Powłoki nałożono przy użyciu 
prostych narzędzi ręcznych. Uszkodzona powierzchnia betonowa przed renowacją.

Praktycznie jak nowy: powierzchnia po renowacji.
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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:

Uniresine Srl
Mr. Ghorbanali
Via Raimondo Franchetti 10/12
IT-10073 Ciriè/Italy
Phone: +39 (0)11 207 139 0
Mobile: +39 393 457 301 699

Kontakt z Chesterton Polska::

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

Nasze produkty:

- CP-SYNTHOFLOOR 8010
- CERAMIC-POLYMER STP-EP-HV
- PROGUARD CN-1M

Nakładanie naszych powłok – etapy robocze zapewniające bezpieczne funkcjonowanie 
i długotrwałą konserwację ubytków w ochronnych zbiornikach betonowych

W pierwszym kroku, podłoże betonowe jest 
zagruntowane naszym podkładem CP-SYNTHO-
FLOOR 8010 z dodatkiem piasku kwarcowego.

Na posadzkę nakładana jest warstwa pośrednia. 
CERAMIC-POLIMER STP-EP-HV, która zapewnia 
doskonałą przyczepność do podłoża oraz wysoką 
odporność na ścieranie i chemikalia.

Aby uzyskać strukturę antypoślizgową, „Uniresine” 
rozrzuca dużo piasku kwarcowego na mokrą 
powierzchnię. Po wyschnięciu luźny piasek jest 
usuwany

Dobrze widoczna powierzchnia antypoślizgowa.Następnie PROGUARD CN-1M jest nakładany jako warstwa wierzchnia. Ta wysokowydajna powłoka 
jest specjalnie zaprojektowana do ekstremalnie agresywnych środowisk – zapewnia najwyższą klasę 
odporności chemicznej i odporności na ścieranie, zapewniając trwałą ochronę

Ściany są chronione w jednym kroku; bezpo-
średnio nakładana jest powłoka nawierzchniowa 
PROGUARD CN-1M .
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