
Polski Przemysł   |   ARTYKUŁ SPONSOROWANY8 9dodatek antykorozja i izolacje 2016

Gotowe podzespoły i poszczególne części maszyn 
lub samochodów, takie jak zawory, koła zębate, 
wałki rozrządu, skrzynie biegów, łożyska, łańcuchy, 
silniki elektryczne, elementy złączne, układy hamul-

cowe, elementy precyzyjne i powierzchnie o wysokiej dokład-
ności wykończenia, rury gotowe i w trakcie procesu (badanie 
szczelności) – wszystkie elementy metalowe, szczególnie te wy-
konane z dużą precyzją i niemałym nakładem środków w pro-
dukcji seryjnej i jednostkowej muszą być właściwie chronione 
przed korozją.

Korozja metalu to proces degradacji elektrochemicznej materia-
łów poprzez interakcję z otoczeniem – powszechnie określa się 
go jako utlenianie się metalu.

Asortyment środków antykorozyjnych firmy Houghton został 
opracowany tak, aby można było zapewnić szeroki wybór po-
włok i zabezpieczeń do wszystkich zastosowań w przemyśle 
metalowym. Obejmuje to zarówno krótkotrwałą ochronę mię-
dzyoperacyjną, jak i długotrwałą ochronę antykorozyjną łącznie 
z zabezpieczeniem detali na okres transportu drogą morską.

Produkty Houghton Ensis i Houghton Rust Veto zostały zapro-
jektowane tak, aby nie tylko spełniały swoją podstawową funkcję 
zabezpieczenia powierzchni metalu, lecz także w celu zredu-
kowania kosztów poprzez łatwiejszą obsługę, mniejsze zużycie, 
ulepszenie procesu zgodnie z aktualnymi uregulowaniami BHP. 
Chemicy z działu R&D pracują, mając na względzie idee zrów-
noważonego rozwoju. Produkty Houghton mają niską emisję 
zapachów oraz zoptymalizowane powłoki, które poprawiają 
funkcjonalność detali.

PRODUKTY NA BAZIE 
ROZPUSZCZALNIKÓW
SERIA ENSIS DW / SERIA RUST VETO 200
Asortyment szybkoschnących produktów na bazie rozpuszczalni-
ków, wolnych od lotnych związków organicznych. Mogą tworzyć 
powłoki: smarowe, woskowe i olejowe, co zapewnia szeroki wy-
bór okresu ochrony – od kilkutygodniowego po kilkuletni.

PRZYKŁAD PRODUKTU  
I ZASTOSOWANIA RUST VETO 201D
Produkt do zabezpieczeń międzyoperacyjnych i składowania goto-
wych detali na okres do 6 miesięcy. Rust Veto 201D posiada włas- 
ności wypierania wody, może zatem skutecznie umyć detal po ob-
róbce i pozostawiając cienki film smarowy, zabezpieczyć detal przed 
korozją.

Znalazł zastosowanie w konserwacji gotowych elementów stalo-
wych, transportowanych za granicę do dalszego montażu.

PRODUKTY NA BAZIE OLEJU
SERIA ENSIS DWO / SERIA ENSIS RPO / SERIA RUST 
VETO 100
Produkty Houghton do zabezpieczenia antykorozyjnego na ba-
zie oleju mają właściwości wypierania wody i tiksotropowe, które 
zmniejszają zużycie produktu. Mogą pełnić funkcje środka myjące-
go i jednocześnie zabezpieczenia antykorozyjnego.

PRZYKŁAD PRODUKTU I ZASTOSOWANIA
ENSIS DWO 1200
Wypierający wodę produkt antykorozyjny, który pozostawia film 
olejowy, skutecznie chroniący powierzchnię elementów meta-
lowych w pomieszczeniach przez 12 miesięcy. Ensis DWO 1200 
ma zastosowanie w przemyśle łożyskowym. Łożyska tradycyjnie 
zapakowane są chronione przed korozją przez 5 lat. Produkt jest 
bezpieczny w użyciu przy wysokiej temperaturze zapłonu (100°C).

PRODUKTY NA BAZIE WODY
SERIA ENSIS WB / SERIA RUST VETO 300
Nasz asortyment obejmuje roztwory syntetyczne i emulsje, które 
zapewniają film olejowy, smarowy i w formie lakieru. Te produkty 
są dostępne w formie koncentratu i jako gotowe do użycia.

PRZYKŁAD PRODUKTU  
I ZASTOSOWANIA RUST VETO 303
Syntetyczny środek antykorozyjny dostarczany w koncentracie. 
Zawiera barwnik o wysokiej widoczności, szczególnie użytecz-
ny przy badaniu szczelności układów, zbiorników ciśnieniowych, 
rurociągów, pomp, pęknięć w odlewach itp.

Wysokowydajne produkty Rust Veto i Ensis są obecnie standardem 
w wielu sektorach, w tym w przemyśle motoryzacyjnym, maszyno-
wym, łożyskowym oraz blach stalowych i elementów długich. Wynika 
to nie tylko z dobrej ochrony antykorozyjnej, jaką zapewniają, lecz 
także ze zgodności z najnowszymi unormowaniami UE w obszarach 
ochrony środowiska i BHP, w tym dotyczącymi technologii wolnych 
od Lotnych Związków Organicznych. LZO mają negatywny wpływ na 
strefę ozonową, jakość powietrza i zdrowie człowieka, gdy znajduje 
się w środowisku, gdzie są emitowane.

Celem dyrektywy UE No. 99-13-EC jest nakłonić przemysł do 
stosowania środków obróbczych bardziej przyjaznych dla środo-
wiska i konsekwentnie od 31 października 2007  r. firmy, które 
używają rocznie więcej niż 5  t produktów zawierających Lotne 
Związki Organiczne (łącznie ze środkami do pokryć metalu), mu-
szą kontrolować i ograniczać emisję LZO.

Wiele opcji bierze się pod uwagę, aby spełniać oczekiwania ure-
gulowań europejskich. Jednym z nich może być generujący duże 
koszty system odciągania oparów. 

Firma Houghton, specjalizując się w branży chemicznej, oferuje 
wiele technologii cieczy obróbczych, które mogą zredukować 
emisję LZO, co obniży koszty, w tym zaangażowanie kapitału.

NASZE PODEJŚCIE 
JAKĄ WARTOŚĆ DODANĄ OFERUJE FIRMA HOUGHTON?
Ze względu na to, że każda technologia wytwarzania jest przez nas 
uważana za jedyną w swoim rodzaju, przeprowadzamy dokładną 
analizę przedłożonych przez państwa danych, takich jak parametry 
wejściowe i wyjściowe, wielkości kontrolowane i ograniczenia, aby 
móc zaproponować optymalne rozwiązanie, najlepiej dopasowane 
do potrzeb firmy oraz technologii.

HOUGHTON
YOUR FORMULA TO MOVE FORWARD
Firma Houghton zapewnia rozwiązania w zakresie produktów obrób-
czych, które gwarantują bezpieczny, wydajny i zrównoważony rozwój 
w sektorach przemysłu metalowego. Szeroki portfel zaawansowa-
nych technologicznie produktów – chłodziwa wodorozcieńczalne, 
czyste oleje obróbcze, środki myjące, ochrona antykorozyjna, oleje 
hydrauliczne w połączeniu z usługami Fluidcare – pozwala wydłużyć 
okres przydatności płynów, dzięki czemu można zwiększyć wydajność 
i ograniczyć koszty działalności. Nasze doświadczenie i globalny zasięg 
oraz certyfikaty ISO9001/14001/18001 powodują, że w zakresie pły-
nów do obróbki metali jesteśmy zaufanym partnerem. ■

• Bardzo wysoki profil BHP produktów wpływa 
na poprawę środowiska naturalnego i warunków 
pracy dla operatorów. Wysoki standard jakościowy 
w firmie Houghton jest osiągany przez stosowanie 
komponentów wolnych od baru czy używanie de- 
aromatyzowanych rozpuszczalników i wysoko rafino-
wanych olejów; 

• Redukcja kosztów i zaangażowania kapitału w dą-
żeniu do zgodności z regulacjami UE;

• Tworzenie bardziej przyjaznej środowisku natural-
nemu kultury pracy.

Korzyści LZO-FREE
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Długość 

ochrony  

(xx miesięcy 

pod dachem)

Rodzaj filmu
Technologia 

produktu
Nazwa produktu Punkt zapłonu

Lepkość 

@40°C (cSt)

Od krótko- do  
długookresowej  
ochrony części

1
Delikatny 
olejowy

Na bazie 
rozpuszczalnika

RUST VETO DW 100 > 95°C  

Ochrona 
międzyoperacyjna

3
Delikatny 
smarowy

Na bazie wody RUST VETO 303   

Ochrona części  
w użyciu 

6 Olejowy
Na bazie 

rozpuszczalnika
ENSIS DWO 600 > 95°C  

Przemysł maszynowy 6 Olejowy Na bazie oleju RUST VETO 100 D  6

Przemysł samochodowy 12 Olejowy
Na bazie 

rozpuszczalnika
ENSIS DWO 1200 > 95°C  

Części samochodowe 12 Smarowy
Na bazie 

rozpuszczalnika
RUST VETO 211 DLVS > 95°C  

Łożyska 12 Olejowy Na bazie oleju RUST VETO FPN 2  10

Urządzenia 12 Olejowy Na bazie oleju ENSIS RPO 1200  30

12 Olejowy Na bazie wody ENSIS WBC 1200   

Houghton  
i środki antykorozyjne 

Artur Dąbrowski | Product Manager Houghton Polska

Tabela1. Przykładowe zestawienie produktów wolnych od Lotnych Związków Organicznych

Aspekty wydajnościowe 
Wypieranie wody, okres ochrony, neutralizacja odcisków palców, grubość i rodzaj powłoki, właściwości tiksotropowe

Aspekty dotyczące personelu 
Produkty wolne od Lotnych Związków Organicznych, metali ciężkich (bar), oleje bazowe niskoaromatyczne, rozpuszczalniki

Aspekty użytkowe 
Warunki składowania, charakter części, opakowanie, kompatybilność z innymi chemikaliami, czas obróbki

Kontrola i serwis 
Zawartość wody i cząsteczek stałych, monitorowanie lepkości, kontrola filmu, wykrywanie zanieczyszczeń

KORZYŚCI UŻYTKOWE


