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Systemy
lakiernicze dla
budownictwa
GRUPA CSV jest firmą o ugruntowanej przez
25 lat renomie. Stanowimy przykład firmy
zarządzanej z inwencją, stale rozwijającej się,
szanującej reguły ekonomiczne i społeczne.
Nie ograniczamy się jedynie do branży
motoryzacyjnej, z której się wywodzimy,
ale współpracujemy również z firmami
z sektora produkcyjno-remontowego
działającymi w obszarze szeroko
rozumianego lakiernictwa przemysłowego.

dowiska oraz certyfikaty ISO9001:2008, ISO14001:2004 oraz
certyfikat EN-ISO 9001.

SYSTEM SPECJALNY (ALFAPOX 1685 AS – grunt
epoksydowy 2K z wysoką zawartością części stałych;
F-3195 – farba epoksydowa 2K z dodatkiem smoły)

Można zastosować ten produkt przy przemalowaniu farbą mokrą
na inny kolor elementu wcześniej pokrytego farbą proszkową.

Do dyspozycji naszych kontrahentów oddajemy szerokie
spektrum gotowych produktów lakierniczych, a także oferujemy opracowanie dedykowanych systemów malarskich odpowiadających indywidualnym potrzebom klientów. Wśród
proponowanych produktów można wyróżnić zarówno farby
rozcieńczalnikowe, jak i wodorozcieńczalne, materiały jednoskładnikowe i dwuskładnikowe, grunty: epoksydowe, alkidowe,
winylowe do spawania, akrylowe, poliuretanowe. Z gruntami
możemy tworzyć połączenia, stosując farby nawierzchniowe alkidowe, poliuretanowe, epoksydowe, akrylowe o różnych stopniach połysku, efektem struktury lub bez niego. Aby zwiększyć
odporności zestawu malarskiego, możemy zastosować produkty międzywarstwowe. Posiadamy również szeroką gamę gruntoemalii.

Przeznaczenie: ochrona elementów podwozia pojazdów, maszyn
przemysłowych eksploatowanych w ekstremalnych warunkach,
narażonych na wysoką wilgotność, wysokie zasolenie, podwyższoną temperaturę czy też tam, gdzie wymagana jest zwiększona
odporność na uszkodzenia mechaniczne (np. kopalnie, odkrywki).
System jest przeznaczony na elementy stalowe. Przy zastosowaniu odpowiedniego gruntu możliwa jest aplikacja systemu na różnego rodzaju podłoża, np. ocynkowane, aluminiowe.

F-286/2 – grunt epoksydowy typu SHOP-PRIMER, szybko
schnący, o dobrych właściwościach antykorozyjnych, o doskonałej
przyczepności do stali, aluminium, blachy ocynkowanej i stali nierdzewnej. Odporność w komorze solnej do 350 godz., gdy jest
przemalowany emalią poliuretanową. Możliwość spawania.

Przeznaczenie: do zabezpieczenia antykorozyjnego i ognioochronnego konstrukcji stalowych w budownictwie inwestycyjnym oraz
innych konstrukcji eksploatowanych na zewnątrz i narażonych na
działanie warunków atmosferycznych. Zestaw został wpisany do
aprobaty technicznej ITB 75-15-9175/2013.

Przeznaczenie: system do szybkich napraw tam, gdzie wymagany jest krótki czas schnięcia z możliwością położenia farby
strukturyzowanej. Zaprojektowany do malowania szaf stalowych, szaf elektrycznych, sejfów, obudów, korpusów maszyn
i urządzeń, elementów wykonanych z żeliwa. F-714 jest gruntem
spawalnym, który nie wydziela szkodliwych oparów podczas
procesu spawania. Nawierzchnia URKI-TEXT daje doskonały
efekt struktury, który można regulować, dobierając odpowiedni
proces aplikacji. Posiada doskonałe właściwości fizykochemiczne.
System ten wytrzymuje 300 godz. w komorze solnej zgodnie
z ISO 9227:2007.

SYSTEM 2K JEDNOPOWŁOKOWY – SINGLE COAT
(ALFAPUR 3798 – gruntoemalia antykorozyjna poliuretanowa 2K w połysku)

SYSTEM C-5M ODPORNY W ZAKRESIE TEMPERATUR OD –196°C DO 250°C (F-282/2 – gruntoemalia
epoksydowa 2K)

Przeznaczenie: maszyny rolnicze, zbiorniki, pojazdy przemysłowe
oraz inne elementy wykonane ze stali. Elastyczny i dobrze zabezpieczający przed korozją bez zastosowania gruntu. Produkt
zaaplikowany w grubości 100 μm (na sucho) został przebadany
w komorze solnej przez 1000 godz.

Przeznaczenie: do zabezpieczania pojazdów przemysłowych oraz
narzędzi i maszyn (np. urządzeń w przemyśle papierniczym), do
lakierowania zbiorników wewnątrz. Wykazuje silne właściwości
antykorozyjne. Cechuje się dobrą przyczepnością do stali, aluminium i blachy ocynkowanej, odpornością na oleje hydrauliczne
i silnikowe, przyczepnością do asfaltu i betonu. Może być przelakierowany produktami 2K. Swoje właściwości zachowuje do
temp. 250°C. Właściwości adhezyjne na stal (Sa 2,5) zachowuje
do temp. –196°C (temp. ciekłego azotu). Gruntoemalia F-282/2
posiada odporność na kategorię środowiska C-5M (średnia)
zgodnie z rekomendacją techniczną RT ITB-1020-2005.

SYSTEM OGNIOOCHRONNY (F-281/2 – grunt epoksydowy 2K; FLAME STAL FPS – farba międzywarstwa
ognioochronna; BESA-PUR – farba nawierzchniowa
poliuretanowa 2K w półpołysku)

SYSTEM ODPORNY NA 2000 GODZ. W KOMORZE
SOLNEJ (ALFAPOX 1685 AS – grunt epoksydowy 2K
z wysoką zawartością części stałych; URKI-NATO –
nawierzchnia poliuretanowa 2K)
Przeznaczenie: do zabezpieczeń w agresywnych środowiskach.
System składa się z gruntu epoksydowego zawierającego 82%
części stałych, co pozwala nałożyć w jednej warstwie do 150 μm
na sucho na stali oraz emalii URKI-NATO.

G

RUPA CSV jest wyłącznym przedstawicielem hiszpańskiego producenta farb przemysłowych BESA.
Firma specjalizuje się w produkcji farb ciekłych do
zastosowań przemysłowych, posiada swoich przedstawicieli w ponad 30 krajach na pięciu kontynentach.
BESA jako firma innowacyjna i społecznie odpowiedzialna kładzie
duży nacisk na ochronę środowiska, w związku z tym stworzyła
plan ograniczenia skutków wpływu swoich produktów na środowisko. Uzyskała certyfikat AENOR Standardów Ochrony Śro-
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SYSTEM FOSFORANOWO-POLIURETANOWY
Z EFEKTEM STRUKTURY (F-714 – spawalny grunt winylowy typu SHOP-PRIMER; URKI-TEXT – nawierzchnia poliuretanowa 2K)

SYSTEM ODPORNY NA 3000 GODZ. W KOMORZE
SOLNEJ (F-291/2 – grunt epoksydowy 2K z płatkami
cynku; URKI-VOC – nawierzchnia akrylowa 2K w połysku z obniżonym VOC)
Przeznaczenie: na zbiorniki, naczepy, specjalne konstrukcje stalowe i w każdym innym sektorze, gdzie jest wymagana duża odporność. Cechuje się przyczepnością do stali, aluminium i ocynku.
Nie zawiera izocyjanianów. Grunt stworzony z żywic epoksydowych katalizowanych poliamidami, z pigmentami inhibitorowymi
ostatniej generacji. Jako nawierzchnię należy zastosować wysokiej
jakości emalię URKI-VOC, która ma obniżony poziom VOC.

PRODUKTY DODATKOWE DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO
P-1 – środek do mycia, płukania urządzeń, instalacji do przemysłu
i aplikacji produktów lakierniczych (dostępny również w wersji
o obniżonym VOC jako P-1 plus). Produkt bezpieczny, niedegradujący uszczelek i nieuszkadzający przewodów miękkich.
F-7120 – żel do usuwania powłok lakierniczych. Może być stosowany do usuwania wszelkiego rodzaju powłok 1K i 2K.
URKISOL-275 – produkt przeznaczony do aktywowania powłok proszkowych oraz starych powłok lakierniczych. Bardzo
przydatny w naprawach elementów pomalowanych farbami
proszkowymi, które zostały uszkodzone podczas np. transportu.

BESA-NATO i BESA-NATO/SAT – gruntoemalia poliuretanowa o wysokiej odporności fizykochemicznej, bezpośredniej
przyczepności do wielu powierzchni: stali, stali nierdzewnej, aluminium, mosiądzu, stali ocynkowanej, szkła, tworzyw sztucznych
ABS, PUR, MA, GRP, PVC wyrobów z ceramiki. Wytrzymałość do
200 godz. w komorze solnej na wyśrutowanej stali.

SYSTEM MIESZALNIKOWY
URKI-SYSTEM to uniwersalny system kolorymetryczny stworzony
przez BESA. Na podstawie tych samych pigmentów i różnych konwertorów można uzyskać mniej więcej 70 rodzajów farb w kilkunastu tysiącach kolorów. Grupa CSV oferuje możliwość dzierżawienia
urządzenia umożliwiającego samodzielne przygotowywanie dowolnego typu farby w dowolnym kolorze i dowolnej pojemności w zakresie 0,5–20 l przy jednorazowym mieszaniu. Jest to optymalne
rozwiązanie dla firm używających farb w szerokiej gamie kolorów
z różnymi efektami wykończenia powierzchni. Własna mieszalnia
farb daje malarni przemysłowej dużą elastyczność działania, zapewnia szybką realizację bieżących potrzeb na dany kolor bądź typ farby
przy jednoczesnym ograniczeniu zapasu magazynowego.

SZKOLENIA – CENTRUM TRENINGOWE ICRC
GRUPA CSV świadczy usługi szkoleniowe dla malarzy przemysłowych oraz kadry zarządzającej malarnią. Szkolenia realizujemy
na terenie zakładu klienta lub w naszym centrum treningowym
ICRC. Tematyka szkoleń obejmuje szeroki zakres zagadnień
związanych z lakiernictwem przemysłowym, m.in. przygotowanie
powierzchni, obróbka metali i tworzyw sztucznych materiałami
ściernymi, aplikacja farb i lakierów, organizacja pracy malarni.
ICRC to największy tego typu obiekt w kraju wybudowany od
podstaw, ma trzy przestronne sale wykładowe wyposażone
w sprzęt audiowizualny, specjalistyczne pomieszczenie do szkolenia i treningu w dziedzinie kolorymetrii, laboratorium oraz dwie
hale robocze wyposażone w kabiny lakiernicze, stanowiska przygotowawcze oraz niezbędne narzędzia i urządzenia. Obiekt gwarantuje możliwość szkolenia 2–3 grup jednocześnie, czyli około
60 osób tygodniowo.
Grupa CSV prowadzi również szkolenia dla biur projektowych, konstruktorów, działów projektowych w zakładach produkcyjnych. Szkolenia dotyczą projektowania zabezpieczeń
antykorozyjnych oraz są związane z tematyką aplikacji farb przemysłowych. ■
Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej
<www.farbyprzemyslowe.csv.pl>.
Grupa CSV Przemysł
dodatek zabezpieczenia antykorozyjne dla przemysłu 2015
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RAMB

kopalnią doświadczeń

S

półka RAMB funkcjonuje na rynku od stycznia 2001 r.
Na przestrzeni 15 lat ewoluowała od małego zakładu
o wąskiej specjalizacji do dużej wielobranżowej firmy
będącej w stanie zaspokoić remontowe, inwestycyjne
oraz eksploatacyjne potrzeby odkrywkowych zakładów wydobywczych i Elektrowni Bełchatów. Obecnie jest trzecim pod względem
wielkości podmiotem gospodarczym w powiecie bełchatowskim
i zatrudnia ponad 1500 wykwalifikowanych pracowników.
Zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji stalowych są jedną
z pierwszych i podstawowych działalności spółki RAMB, które
w miarę zdobywanego doświadczenia stały się jej specjalnością.
Do tej pory spółka wykonała ponad 2 mln m² powierzchni zabezpieczeń antykorozyjnych na 30 tys. t konstrukcji stalowych.
Priorytetem spółki jest realizacja prac na potrzeby podmiotów
z Grupy Kapitałowej PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA. Głównymi odbiorcami usług są PGE GiEK SA Oddziały Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów i Turów oraz Oddział
Elektrownia Bełchatów. Specyfika współpracy jest wyjątkowa,
ponieważ znaczna część konstrukcji stalowych jest zabezpieczana
antykorozyjnie w trudnych warunkach poligonowych, bezpośrednio w wyrobiskach Odkrywek Szczerców, Bełchatów i Turów.
Dodać również należy, że rozmiary zabezpieczanych konstrukcji
stalowych są bardzo duże. Za pomocą specjalistycznego sprzętu
w wytwórni RAMB powstają m.in. stacje napędowe, stacje zwrotne i inne elementy, które osiągają ciężar dochodzący do nawet
600 t i wymiary: 5×5×30 m. Na chwilę obecną możliwości wykonawcze wytwórni wynoszą około 6 tys. ton rocznie. Tym, co
wyróżnia RAMB spośród innych firm, jest nie tylko zakres prac,
lecz także cenne doświadczenie, którym nie mogą się pochwalić
konkurenci; doświadczenie zdobyte w trudnych warunkach, jakie
panują na obszarze górniczym.
Mikroklimat terenu górniczego charakteryzuje się podwyższonym stopniem zanieczyszczenia powietrza. Obecność dwutlenku
siarki, dwutlenku węgla i tlenku azotu oraz innych zanieczyszczeń,
między innymi pyłów węglowych, negatywnie wpływa na trwałość
konstrukcji stalowych, które w takich warunkach korodują dużo
szybciej. Reakcje elektrochemiczne nasilają się w roztworach
o wyższym przewodnictwie elektrolitycznym, a więc bardziej stężonych przy podwyższonej temperaturze. W roztworze występuje więcej jonów, które są nośnikami prądu. Ich ruch jest szybszy,
co przyśpiesza proces korozji. Z tego względu nakładane powłoki
antykorozyjne musi cechować bardzo wysoka jakość oraz reżim
technologiczny. Kontrola procesu produkcyjnego jest wieloetapowa. Pierwszym etapem jest weryfikacja dostarczonych konstrukcji
stalowych pod względem wymiarów oraz nierówności lica spoiny
i odprysków w jej kraterach. Następnie elementy przechodzą
operację obróbki wstępnej i właściwej, polegającej na dokładnym
oczyszczeniu. Nadzór nad tym procesem jest przeprowadzany na
podstawie norm PN-EN ISO 8501:1996 oraz PN-EN ISO 85023:1996 i polega na sprawdzeniu stopnia czystości powierzchni,
zapylenia i zanieczyszczeń jonowych. Po wymalowaniu konstrukcji
farbą epoksydową następuje kontrola powłok metodami nieniszczącymi (powłoki mierzone są miernikami magnetycznymi oraz
defektoskopem niskonapięciowym) oraz finalnie sprawdzenie,
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SPÓŁKA RAMB ZABEZPIECZA
KONSTRUKCJE PRZEZ MALOWANIE
SYSTEMAMI MALARSKIMI
POWŁOKOWYMI ZGODNYMI
Z NORMĄ PN-EN ISO 12944
czy wykonane zabezpieczenie antykorozyjne jest wymalowane
zgodnie z dokumentacją techniczną. Spółka RAMB zabezpiecza
konstrukcje przez malowanie systemami malarskimi powłokowymi zgodnymi z normą PN-EN ISO 12944. Trwałość takiego
systemu malarskiego jest uzależniona od rodzaju zabezpieczanej
konstrukcji stalowej oraz warunków jej użytkowania. Przykładowo
trwałość antykorozyjnego zabezpieczenia ciągu transportowego
(przenośniki taśmowe) wykorzystywanego w bełchatowskiej
kopalni to 15–20 lat, a trwałość systemu malarskiego wykorzystywanego w bełchatowskiej elektrowni na wieży kotła wynosi
20–25 lat (jest to okres liczony od zakończenia wymalowania do
pierwszej większej renowacji wykonanego pokrycia). Stosowane
technologie idealnie sprawdzają się także przy renowacji miejscowej wykonywanej doraźnie na fragmentach maszyn podstawowych, takich jak koparki i zwałowarki podczas krótkich postojów
remontowych. System malarski jest w tym przypadku taki sam jak
na przenośnikach taśmowych i polega na usunięciu produktów
korozji oraz uzupełnieniu powłoki barierowej.
Misją firmy RAMB jest realizacja specjalistycznych usług na najwyższym poziomie. Zdobyte przez 15 lat doświadczenie w branży górnictwa odkrywkowego jest tego gwarantem. Praca w tak
trudnych warunkach, która dla innych pozostaje wyzwaniem, dla
firm RAMB jest typowym zadaniem realizowanym w perfekcyjny
i profesjonalny sposób. ■

dodatek zabezpieczenia antykorozyjne dla przemysłu 2015
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Przykład zastosowania systemu DUPLEX

nych warunkach eksploatacji. Trwałość (czas od wykonania powłoki do pierwszej generalnej renowacji) została podzielona na
trzy zakresy, przedstawione w tabeli 1.

zastosowanej metody cynkowania ma bezpośredni wpływ na
grubość otrzymywanej powłoki. Przy metodzie galwanicznej
jest to najczęściej 5–25 μm (rzadko powyżej 50 μm), zanu-

Tab. 1
Kategorie korozyjności

C1

C2

C3

C4

C5-I

C5-M

Ubytek grubości powłoki cynku μm

< 0,1

0,1 – 0,7

0,7-2,1

2,1-4,2

4,2-8,4

4,2-8,4

Stopniowanie zagrożeń środowiskowych (natężenie korozyjnego
działania atmosfery) zostało podzielone na klasy w sposób przedstawiony w tabeli 2.

rzeniowo 20–50 μm przy ciągłej metodzie pokrywania i 50–
–200 μm przy indywidualnych zanurzeniach oraz 50–300 μm
dla powłok natryskiwanych cieplnie. Powłoki cynkowe zachowują się dobrze w zakresach pH od 6–7 do pH 10–11 oraz
wtedy, kiedy nie oddziałują na nie agresywne jony chlorkowe
czy siarczanowe.

Tab. 2

Powłoki
proszkowe na stali
ocynkowanej to
lepsza ochrona
przed korozją
EFEKTYWNE MALOWANIE PROSZKOWE
Długotrwałe zabezpieczenie powłokami ochronnymi powierzchni
stalowych, eksploatowanych w bezpośrednim narażeniu na działanie warunków atmosferycznych stanowiło i nadal stanowi duże
wyzwanie dla producentów wszelkiego rodzaju wyrobów przewidzianych do montażu w konstrukcjach, gdzie okresy użytkowania
często liczy się w dziesiątkach lat. Do czasu wzrostu zanieczyszczenia atmosfery powodowanego przez industrializację i ruch
samochodowy uniwersalnym rozwiązaniem dającym doskonałe
efekty były wszelkiego rodzaju powłoki cynkowe, traktowane jako
zabezpieczenia jednowarstwowe, chroniące skutecznie stal nawet
przez 25 lat i dłużej. Obecny stan środowiska, mimo następującej
ostatnio poprawy, wymusza stosowanie systemów powłokowych,
w których warstwa cynku jest dodatkowo chroniona przez powłoki malarskie. Tego typu zabezpieczenia antykorozyjne na stali

6

Polski Przemysł | ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Okres

Oczekiwanie ochrony w latach

mały (L)

2–5

średni (M)

5–15

duży (H)

powyżej 15

Źródła literaturowe podają różne roczne wartości ubytku powłoki cynkowej w zależności od ekspozycji na warunki środowiskowe.
Norma PN EN ISO 12944 cz. 2 podaje wartości przedstawione
w tabeli 3.

Podane w tabeli przykłady poszczególnych kategorii korozyjności
pozwalają na dopasowanie spodziewanych warunków eksploatacji wyrobów do wymagań, jakim powłoki ochronne muszą sprostać podczas badań laboratoryjnych, bez wnikania w nazwy norm
i liczby godzin przeprowadzanych testów. Dla osób spoza branży
korozyjnej są pomocą we właściwym dopasowaniu poziomu zagrożenia do warunków rzeczywistych.

Amerykańskie badania dotyczące trwałości powłok cynkowych w atmosferze (bez odniesienia do kategorii korozyjności), prowadzone na elementach o różnych kształtach,
pokrytych różnymi rodzajami powłok cynkowych wykazały
liniową zależność trwałości powłoki od jej grubości i brak
wpływu technologii nakładania na trwałość uzyskanego zabezpieczenia.

Tab. 3
Przykłady środowisk typowych dla klimatu umiarkowanego

Kategorie korozyjności atmosfery

Na zewnątrz

Wewnątrz

-

Ogrzewane budynki z czystą atmosferą,
np. biura sklepy, szkoły, hotele

C 2 mała

Atmosfery o małym stopniu zanieczyszczenia. Głównie tereny wiejskie.

Budynki nieogrzewane, w których może
dochodzić do kondensacji, np. magazyny,
hale sportowe.

C 3 średnia

Atmosfery miejskie i przemysłowe, średnio
zanieczyszczone SO2. Obszary przybrzeżne
o małym zasoleniu.

Pomieszczenia produkcyjne o dużej
wilgotności i pewnym zanieczyszczeniu
powietrza, np. zakłady spożywcze, pralnie, browary.

KLASYFIKACJA ZAGROŻEŃ KOROZYJNYCH
ATMOSFERY

C 4 duża

Obszary przemysłowe i obszary przybrzeżne o średnim zasoleniu.

Zakłady chemiczne, pływalnie, stocznie
remontowe statków i łodzi.

Planowanie produkcji, wymiana informacji z inwestorem, ocena
jakości wykonanych zabezpieczeń korozyjnych itp. wymaga platformy komunikacji pozwalającej na posługiwanie się terminami
rozumianymi tak samo przez wszystkich uczestników procesów
decyzyjnych. Stąd tak ważne jest miejsce normalizacji w nowoczesnym obrocie gospodarczym. Norma PN EN ISO 12944 – „Farby
i lakiery – Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich” porządkuje kryteria wyboru i przykłady zabezpieczeń konstrukcji stalowych i stalowych
ocynkowanych, umożliwiając planowanie ich trwałości w określo-

C 5-I bardzo duża (przemysłowa)

Obszary przemysłowe o dużej wilgotności
i agresywnej atmosferze.

Budowle lub obszary z prawie ciągłą
kondensacją i dużym zanieczyszczeniem.

C 5-M bardzo duża (morska)

Obszary morza przybrzeżne i oddalone od
brzegu o dużym zasoleniu.

Budowle lub obszary z prawie ciągłą
kondensacją i dużym zanieczyszczeniem.

C 1 bardzo mała

mgr inż. Andrzej Jelonek
Tensor Consulting
ajelonek@tensor.com.pl

noszą nazwę „system DUPLEX” i ich popularność w Polsce z wykorzystaniem farb proszkowych stale rośnie.

TRWAŁOŚĆ POWŁOK CYNKOWYCH
Myśląc o powłokach cynkowych, musimy pamiętać, że możemy mieć do czynienia z trzema różnymi metodami nakładania
cynku na stal: galwaniczną, zanurzeniową i natryskową. Rodzaj

W obszarach o małym zagrożeniu korozyjnym żywotność powłok
cynkowych jest bardziej niż wystarczająca. W miejscach o większym zagrożeniu, gdzie czas ochronny skraca się do ok. 10 lat
albo jest jeszcze krótszy, konieczność ochrony cynku dodatkową
dodatek zabezpieczenia antykorozyjne dla przemysłu 2015
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Wadliwie nałożona powłoka proszkowa na ocynk zanurzeniowy

powłoką malarską wydaje się rozwiązaniem najprostszym i najbardziej efektywnym.

POWŁOKI DUPLEX Z WYKORZYSTANIEM
FARB PROSZKOWYCH
System DUPLEX jest obiegowym określeniem metody zabezpieczania wielowarstwowego elementów stalowych
z wykorzystaniem cynku jako bariery elektrochemicznej. W większości zastosowań, szczególnie w przypadku dużych konstrukcji
czy obiektów eksploatowanych już od pewnego czasu, powłoka
cynkowa jest pokrywana farbami ciekłymi. Zastosowanie farb
proszkowych do ochrony powłok cynkowych stało się popularne
kilkanaście lat temu w Niemczech i dzięki zamówieniom niemieckich klientów, realizowanym w Polsce, zostało przeniesione do
oferty produkcyjnej naszych zakładów wykonujących zabezpieczenia antykorozyjne wyrobów stalowych. W ostatnich latach
zyskuje coraz większą popularność i należy sądzić, że ma przed
sobą obiecującą przyszłość.
Szacunkową trwałość systemów DUPLEX możemy określić w następujący sposób:
TD = n × (TC + TL)
gdzie:
TD – trwałość systemu DUPLEX,
TC – trwałość samodzielnej powłoki cynkowej,
TL – trwałość samodzielnej powłoki malarskiej,
n – współczynnik współdziałania powłok (osiągający wartość
1,2–2,5).
Jak można wywnioskować z powyższego wzoru, pokrycie ocynkowanej stali warstwą malarską stanowi nową jakość i pozwala na
wydłużenie trwałości systemu powłok w sposób bardzo efektywny. Dla uzyskania spodziewanego efektu ochronnego konieczne
jest jednak bezwarunkowe dopełnienie wymagań technicznych
poszczególnych operacji przygotowania powierzchni i nakładania
powłok.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI
CYNKU PRZED MALOWANIEM
Przygotowanie powierzchni cynku przed malowaniem ma decydujące znaczenie dla jakości i trwałości uzyskanego zabezpieczenia
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DUPLEX. Cynkowe powłoki galwaniczne są na tyle cienkie, że
łatwość ich uszkodzenia pozwala jedynie na korzystanie z chemicznego przygotowanie powierzchni. Można zastosować odtłuszczanie, przemycie roztworem detergentu z dodatkiem
wody amoniakalnej, po czym dokładne elementy należy opłukać
i osuszyć. Można także zastosować proces chromianowania bądź
fosforanowania. Powłoki cynku zanurzeniowego najlepiej czyścić
przez lekkie omiecenie ścierniwem w procesie obróbki strumieniowo-ściernej w celu usunięcia warstwy tlenkowej, ewentualnych zanieczyszczeń i poprawy przyczepności powłoki przez
wzrost chropowatości powierzchni. Nieusunięte zanieczyszczenia
mogą znacznie pogorszyć przyleganie farby do podłoża, szczególnie jeśli są to pozostałości kąpieli chłodzących na świeżej warstwie
cynku. Powłoka uzyskana podczas metalizacji natryskowej powinna być jak najszybciej pokryta farbą. W wypadku wydłużania czasu
pomiędzy natryskiem a malowaniem może być potrzebne dodatkowe omiecenie powierzchni ścierniwem.
Wszystko, co zaburza właściwe zwilżanie powierzchni cynku przez
farbę i przez to przyleganie gotowej powłoki do podłoża, wpływa
na pogorszenie spodziewanych własności ochronnych uzyskanego zabezpieczenia. Nakładanie farb ciekłych czy proszkowych na
warstwy cynku bez przygotowania przed malowaniem jest dużym
ryzykiem i często prowadzi do odspajania się gotowych powłok.
W takim wypadku, prócz znacznego obniżenia walorów ochronnych, pojawia się problem z nieestetycznym wyglądem pokrywanych powierzchni.

FARBA PROSZKOWA NA WARSTWIE CYNKU
Farby proszkowe oparte na żywicach termoutwardzalnych – takie, jakie znamy dzisiaj – są stosowane jako materiały powłokowe już od mniej więcej 50 lat. Dzięki doskonałym własnościom
mechanicznym, odporności chemicznej oraz coraz lepszemu
wyglądowi dekoracyjnemu znalazły bardzo szeroki wachlarz zastosowań. Również jako materiał powłokowy do ochrony cynku
przed agresywnymi warunkami atmosferycznymi. W odróżnieniu
od farb ciekłych, których receptura jest dostosowywana do specyficznych wymagań pokrywanej powierzchni, wiele farb proszkowych zaplanowanych do innych zastosowań może być także
wymalowanych na powłoki cynkowe.
Ze względu na to, że te same farby proszkowe są stosowane do
pokrywania wielu powierzchni o różnym przeznaczeniu, najczęściej producenci starają się zapewniać im możliwie uniwersalne
własności. W wypadku malowania ciężkich elementów konstrukcji
stalowych czy łączonych w wielu miejscach za pomocą zgrzewania
lub spawania elementów ogrodzeń, bram, balustrad itp. czasem
potrzebna jest jednak pewna specjalizacja. Dla przykładu można
wspomnieć o gazowaniu w podwyższonej temperaturze cynku
nakładanego zanurzeniowo, z czym większość standardowych
farb proszkowych nie radzi sobie podczas utwardzania, a widocznym tego dowodem pozostają kratery szpecące gotową powłokę.
Specjalistyczne farby proszkowe dedykowane dla systemu DUPLEX
powinny być oparte na żywicach o podwyższonej lepkości, co z jednej strony gwarantuje dobrą szczelność, odpowiednie pokrywanie
naroży i krawędzi, możliwość nakładania grubych warstw bez nie-

NAJCZĘSTSZYM BŁĘDEM
PODCZAS WYKONYWANIA
POWŁOK PROSZKOWYCH NA
OCYNKOWANYCH ELEMENTACH
STALOWYCH JEST ICH
NIEDOSTATECZNE UTWARDZENIE
bezpieczeństwa tworzenia ocieków. Z drugiej strony jednak musimy
się pogodzić z pojawiającą się często tzw. „gęsią skórką” na gotowej
powłoce i słabszą reaktywnością tego typu farb, wymagającą większych nakładów energetycznych do ich prawidłowego usieciowania.
Prócz tego farby dedykowane do malowania cynku zawierają zazwyczaj „tajemniczy” dodatek poprawiający skuteczne odprowadzanie
gazów przez powłokę podczas utwardzania bez powodowania
uszkodzeń. W większości wypadków stosowany jest do tego granulat polietylenowy. Przeważnie bywa on dodawany w proporcji wagowej od 2 do 4%. Powyżej zalecanej zawartości nie poprawia on
własności farby, lecz zdecydowanie pogarsza jej wygląd, ponieważ
staje się widoczny na powłoce w postaci białych kropek.

UTWARDZANIE POWŁOK PROSZKOWYCH
W SYSTEMIE DUPLEX
Podkreślenie wagi utwardzania powłok proszkowych na elementach
konstrukcji stalowych o dużej pojemności cieplnej ma swoje uzasadnienie. Farby proszkowe są tak szeroko stosowane dzięki swoim doskonałym własnościom ochronnym, trwałości czy elastyczności. Wszystkie
wymienione cechy są aktualne jedynie w sytuacji, gdy napylona warstwa zostanie poddana prawidłowej obróbce cieplnej, czyli zostanie
dostarczona taka ilość energii cieplnej, która będzie gwarantować
zakończenie sieciowania żywic będących głównym budulcem powłoki.
W większości dostępnych obecnie pieców do utwardzania farb
proszkowych mamy do czynienia z konwekcyjnym sposobem
grzania malowanych powierzchni. Powietrze ogrzewane przez
medium grzewcze poprzez wymiennik ciepła lub bezpośrednio
opływa elementy zgromadzone w piecu i oddając ciepło, ogrzewa
je do zadanej temperatury. Jest to sposób tym bardziej efektywny,
im mniejsza jest pojemność cieplna grzanych elementów i lepsza
ich przewodność cieplna. W wypadku grubościennych, ciężkich
elementów konstrukcji stalowych jest to metoda niezwykle energochłonna. Dla właściwego utwardzenia powłoki proszkowej należy zagrzać cały element do minimalnej temperatury wymaganej
przez dostawcę farby i od tego momentu zacząć liczyć zalecany czas utwardzania. W zależności od masy wsadu pieca i jego
zdolności grzewczych czas grzania do wymaganej temperatury
może trwać nawet kilkadziesiąt minut. Dlatego też najczęstszym
błędem podczas wykonywania powłok proszkowych na ocynkowanych elementach stalowych jest ich niedostateczne utwardzenie. Otrzymana w ten sposób powłoka jest krucha, nie zapewnia
szczelności, łatwo się odspaja od podłoża. W naszych warunkach
klimatycznych źle utwardzone powłoki proszkowe, o ile zostały

odebrane przez inwestora, czyli wymalowanie z wyglądu było do
zaakceptowania, najczęściej nie przetrzymują dwóch sezonów zimowych. Jest to dobra przestroga, ponieważ wszelkie gwarancje
dawane na tego typu zabezpieczenia antykorozyjne są podpisywane na dłuższe terminy.

TRWAŁOŚĆ POWŁOK DUPLEX
Z WYKORZYSTANIEM FARB PROSZKOWYCH
Przykładem przybliżającym rzeczywiste własności ochronne powłok DUPLEX z wykorzystaniem farb proszkowych mogą być
wyniki badań przeprowadzonych przez J. Andziaka i J. Kobus z Instytutu Mechaniki Precyzyjnej oraz M. Marcinkowskiego z Polmineral sp. z o.o. w ramach pracy „Badania korozyjne ocynkowanych
instalacji ogrodzeniowych zabezpieczonych systemem DUPLEX”.
Badaniu poddawano kształtowniki, płaskowniki i kratki ocynkowane zanurzeniowo, pomalowane następnie poliestrową farbą
proszkową. We wnioskach podsumowujących możemy zwrócić
uwagę na następujące istotne informacje:
• na jakość systemu DUPLEX wpływa zarówno jakość powłoki
cynkowej, jak i sposób jej obróbki przed napyleniem powłoki
malarskiej,
• przygotowanie cynku obróbką strumieniowo-ścierną znacznie
poprawia trwałość zabezpieczenia w porównaniu z obróbką
chemiczną,
• badania wykazały dobre własności powłoki malarskiej odpowiadające trwałości 15 lat w środowisku o kategorii korozyjności C4,
• uszkodzenie powłoki malarskiej znacznie obniża zakres trwałości i jest proporcjonalne do zakresu uszkodzeń.

PODSUMOWANIE
Zabezpieczenia systemu DUPLEX z zastosowaniem farb proszkowych są często zamawiane, realizowane i eksploatowane w Polsce
bez wiedzy dotyczącej trwałości, jakiej możemy wymagać od takiego
poprawnie wykonanego zestawu powłok. Warstwa malarska przy
większości zamówień indywidulanych, ale niestety czasem również
przy większych kontraktach podpisywanych przez instytucje jest
traktowana jako dodatek dekoracyjny eliminujący nieatrakcyjny wygląd powłoki cynkowej. Informacje zawarte w artykule, z zasady dość
ogólnikowe, mają na celu przybliżyć w sposób jak najbardziej przystępny istotę systemu DUPLEX jako bardzo trwałego i skutecznego
sposobu ochrony przed korozją. Mam głęboką nadzieję, że zwrócenie
baczniejszej uwagi na krytyczne momenty tej technologii, ze szczególnym podkreśleniem poprawności wykonania malowania proszkowego, pozwoli uniknąć problemów jakości, które moim zdaniem w wielu
wypadkach są wynikiem źle rozumianej oszczędności, braku wiedzy
albo niedostatecznego nadzoru nad produkcją i kontrolą jakości.
W tekście wykorzystano informacje zawarte w materiałach z warsztatów „DUPLEX SYSTEMS AND COATINGS WITH LOW CONTENT
OF ORGANIC VOLATILE COMPOUNDS APPLICATION, PROTECTION
PROPERTIES AND IMPACT TO THE ENVIRONMENT”, 26–27 kwietnia 2004 r., Warszawa. ■
dodatek zabezpieczenia antykorozyjne dla przemysłu 2015
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Zandleven Group
ponad 145 lat doświadczenia w produkcji farb

Firma rozszerza działalność w Polsce
Zandleven Coatings już od ponad 145 lat łączy doświadczenie i najnowsze technologie, oferując swoim klientom
zabezpieczenia antykorozyjne najwyższej jakości. Wszystkie fabryki produkcyjne należą do najnowocześniejszych
zakładów produkcyjnych w branży, gdzie szczególny nacisk jest postawiony zarówno na jakość komponentów,
szybkość wytwarzania produktów, jak i badania oraz rozwój, a także wsparcie dla klienta, począwszy od
projektowania systemu, po jego nadzór przy aplikacji. Dla wykonawców, projektantów i osób odpowiedzialnych za
nadzór przygotowano szereg szkoleń teoretycznych i praktycznych. Grupa Zandleven od roku 2011 jest w Polsce
reprezentowana przez Zandleven Polska sp. z o.o. z siedzibą główną, ośrodkiem szkoleniowym i magazynem
głównym w Bielsku-Białej. Zandleven Polska nie tylko odpowiada za doradztwo techniczne czy szkolenia, lecz także
prowadzi nadzory inspektorskie i referencyjne, aktywnie uczestnicząc w najbardziej odpowiedzialnych zadaniach.
Dla większej wygody klienta oraz szybszej lokalnej dostępności produktów i profesjonalnego doradztwa – obok
głównego magazynu i ośrodka szkoleniowego w Bielsku-Białej oraz we Wrocławiu – w Warszawie utworzono nowy
magazyn farb dla marki Transocean Coatings. Kadra w Warszawie po latach współpracy i szkoleń technicznych
z Zandleven obsługuje klientów na terenie środkowej i północno-wschodniej Polski.

ZANDLEVEN GROUP
Zandleven Coatings – powstało w Zandaam, w Holandii
w 1869 r. Jest liderem zaawansowanych technicznie rozwiązań
zabezpieczeń antykorozyjnych dla przemysłu. Od momentu powstania firma niezmiennie pozostaje w rękach jednej rodziny.
Tradycja i doświadczenie zobowiązuje do profesjonalnej obsługi
klientów, dbałości o każdy szczegół w produkcji farb czy relacjach
z klientami oraz w poszukiwaniu nowych rozwiązań zabezpieczeń antykorozyjnych. Szczególny nacisk kładziemy na jakość,
a także badania i rozwój, co zaowocowało wieloma unikatowymi
rozwiązaniami, m.in. powłokami malarskimi o wysokiej odporności na agresywne związki chemiczne takie jak kwasy, zasady, woda
demi czy produkty ropopochodne. Zostało to potwierdzone
przez niezależne badania, uzyskane certyfikaty jakości i stosowania, a także bezszkodowymi gwarancjami udzielonymi przez
producenta farb.
Transocean Coatings – od 1959 roku, stosując najlepsze
standardy jakościowe, wytwarza i dostarcza farby antykorozyjne odporne na warunki chemiczne, antyporostowe, trwa-
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łe, ekonomiczne i łatwe w aplikacji niezależnie od miejsca ich
stosowania. Lokalne zakłady produkcyjne, wykwalifikowana
kadra inżynierska oraz 17 własnych laboratoriów badawczo-rozwojowych gwarantują doskonałą obsługę klienta i dostęp
do najlepszych rozwiązań antykorozyjnych. Korzystając z wiedzy
i doświadczenia grupy, Transocean oferuje specjalistyczne doradztwo techniczne, nadzory techniczne i referencyjne, szkolenia oraz dystrybucję produktów za pośrednictwem własnej
globalnej sieci, by serwis techniczny i dostawy były jak najbliżej
finalnego odbiorcy oraz by prace rozpoczęte w jednym końcu świata mogły być dokończone tymi samymi materiałami na
drugim końcu świata, co jest szczególnie ważne dla przemysłu
morskiego.
Ganzlin Beschichtungspulver GmbH – od 1993 r. jest producentem zaawansowanych technicznie farb proszkowych, dla wymagających klientów oczekujących produktów najwyższej jakości, szybkich
dostaw, nawet w ilościach 5 kg jednorazowo! Doskonała organizacja
pracy, mocny dział R&D, produkcja dzienna około 20 000 kg w 40
rodzajach farb, magazyn fabryczny, który posiada zapas farb w kolo-

rystyce RAL w różnych stopniach połysku, wersje „specjalne”, strukturalne, metaliki, perłowe… Zamówienie dowolnego rodzaju farby
z naszej produkcji lub opracowanie nowej formuły według wzoru
klienta w ilości nawet jednego opakowania w 99% przypadków trwa
w Polsce do jednego tygodnia! Pierwsi na świecie przyjęliśmy jako
standard opakowanie 15-kilogramowe oraz wdrożyliśmy do stałej
produkcji farby o niskiej temperaturze wypalania równej 140°C. Obniżenie temperatury wypalania farby o jedyne 20°C to aż o 12,5%
mniejsze zapotrzebowanie energetyczne! Wiedza i wieloletnie doświadczenie sprawiły, że farby proszkowe marki Ganzlin są z powodzeniem szeroko stosowane u najbardziej wymagających klientów,
w tym również do aplikacji na masywnych konstrukcjach stalowych
m.in. mostów, hal przemysłowych, stadionów piłkarskich itp.
We wszystkich fabrykach produkcja farb odbywa się według ściśle
przestrzeganych formuł, procedur i norm produkcji, zawsze z użyciem
najlepszych komponentów, w zgodzie ze standardami ISO 9001 i ISO
14001, co gwarantuje klientowi powtarzalną jakość produktu, jego kolorystyki i właściwości bez względu na czas i miejsce produkcji. Systemy
Zandleven Coatings spełniają wymagania najostrzejszych standardów
produkcji i specyfikacji systemowych opracowanych dla przemysłu chemicznego, morskiego i petrochemicznego m.in. ADNOC, DNV, GSB,
IBDiM, IMO, ISEGA, Norsok M-501, PN-ISO-20340, Quali steel coat,
Qualicoat, Shell, KIWA, Total Fina, TÜV oraz posiadają certyfikaty branżowe dopuszczające stosowanie produktów w przemyśle naftowym,
spożywczym, energetycznym, konstrukcji drogowych, morskim itd.
O jakości oferowanych produktów i know-how świadczą doskonałe
referencje, miliony wymalowanych metrów kwadratowych ochrony
antykorozyjnej pracujących na całym świecie w najbardziej korozyjnych środowiskach. Firma Zandleven Polska tylko w ostatnich trzech
latach uczestniczyła w wymalowaniu tysięcy ton konstrukcji stalowych zastosowanych w infrastrukturze drogowej, energetycznej oraz
w konstrukcjach hal produkcyjnych i magazynowych m.in. Prologis Park
Wrocław, Atrium Felicity w Lublinie, Rewitalizacja KWK Julia w Wałbrzychu, infrastruktury drogowej wielu miast w Polsce i poza jej granicami. Systemy zabezpieczające oraz powłoki zostały opracowane tak,
aby oparły się nawet najbardziej agresywnym środowiskom atmosferycznym i korozyjnym.

TECHNOLOGIA EIS
Zandleven jest jednym z prekursorów nowoczesnych technik badań powłok antykorozyjnych, stale monitoruje skuteczność oraz
wydajność powłok malarskich za pomocą sprawdzonych rutynowych testów. Jednak powszechne metody oceny jakości powłok

pochłaniają dużo czasu, a wykonanie wszystkich badań trwa często
miesiącami. Wykorzystując metodę EIS, skracamy czas potrzebny
na pełną analizę rzeczywistych właściwości antykorozyjnych farby
(powłoki) od jednego dnia do maksymalnie trzech tygodni. Badania EIS (Electrochemical Impendance Spectroscopy oparte na

normie PN ISO 16773) ze względu na wielkość urządzenia do tej
pory były możliwe tylko w laboratoriach. Obecnie – dzięki wsparciu Zandleven Group – skonstruowano przenośne urządzenia
pomiarowe EIS oraz tworzona jest baza referencyjna powłok innych producentów farb, by na wzór bazy referencyjnej Zandleven
Coatings można było precyzyjnie określić faktyczną trwałość powłoki i jej właściwości w konkretnym czasie i miejscu – innymi słowy, prowadząc badania na konstrukcji w miejscu faktycznej pracy
zabezpieczenia antykorozyjnego! Technika EIS pozwala na pomiar
właściwości barierowych powłoki (odporności na korozję), bez
jej niszczenia, pozwala wykryć rozpoczynającą się korozję, zanim
jest widoczna na powierzchni. EIS umożliwia kompleksowe badanie istniejących powłok na obiektach w terenie, określając ich
degradację (starzenie) i przewidywany czas życia. W ten sposób
łatwo możemy wskazać, kiedy potrzebna jest tylko konserwacja,
a kiedy niezbędna pełna obróbka strumieniowo-ścierna, określając możliwość i/lub konieczność renowacji polegającej na przykład
na odbudowie istniejącej powłoki poprzez nałożenie tylko nowej
warstwy, bez całkowitego usunięcia starej, co w znacznym stopniu
obniży koszty i zmniejszy czas renowacji, a równocześnie przedłuży żywotność powłoki o lata. ■
dodatek zabezpieczenia antykorozyjne dla przemysłu 2015
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GRUPA CSV jest firmą o 20-letniej ugruntowanej pozycji na rynku. Stanowimy przykład przedsiębiorstwa zarządzanego z inwencją, stale rozwijającego się, szanującego reguły ekonomiczne i społeczne.

Grupa CSV sp. z o.o.
Dział Farb Przemysłowych
ul. Mazura 16, 02-830 Warszawa
tel.: +48 22 544 03 40, fax: 22 544 03 99
kom.: 608 308 183
e-mail: farbyprzemyslowe@csv.pl
www.farbyprzemyslowe.csv.pl

Expo Silesia sp. z o.o.
ul. Braci Mieroszewskich 124, 41-219 Sosnowiec
www.exposilesia.pl
Kontakt:
Małgorzata Mazur - Menadżer Projektu
tel.: 32 78 87 523, fax: 32 78 87 525
kom.: 510 031 476
e-mail: surfprotect@exposilesia.pl
www.surfprotect.pl

Domeną działalności Działu Farb Przemysłowych w Grupie CSV jest realizowanie potrzeb naszych klientów z sektora produkcyjno-remontowego, działających w obszarze szeroko rozumianego lakiernictwa przemysłowego. Jesteśmy wyłącznym przedstawicielem hiszpańskiego producenta farb, firmy BESA, z ponad 40-letnim doświadczeniem w produkcji farb przemysłowych. Oferujemy szeroką gamę systemów malarskich, które spełniają kategorie
korozyjności w zakresie od C2 do C5I. Sprzedaż realizujemy poprzez sieć ponad pięćdziesięciu własnych punktów
sprzedaży. Świadczymy również usługi szkoleniowe dla malarzy przemysłowych oraz kadry zarządzającej malarnią.
Szkolenia realizujemy na terenie zakładu klienta lub w naszym centrum treningowym ICRC w Szczecinie. Prowadzimy także szkolenia w biurach projektowych.

Targi Zabezpieczeń Powierzchni SURFPROTECT 2015 odbędą się w dniach 29.09.–01.10.2015 r. w Expo Silesia,
w Sosnowcu. Targi dedykowane będą branży zabezpieczeń powierzchni i poświęcone głównie powłokom metalowym, a także wykonawcom prac związanych z technologiami przygotowania i obróbki powierzchni.
Zakres tematyczny targów: oczyszczenie powierzchni, przygotowanie powierzchni, powłoki metalowe (metody:
galwaniczna, natryskowa, zanurzeniowa i inne), chemiczna, cieplna i mechaniczna obróbka powierzchni, obróbka
wykończeniowa powierzchni, urządzenia pomiarowe, kontrolne oraz aparatura badawcza, inne urządzenia i technologie wykorzystywane w obróbce powierzchni, ochrona środowiska, instytucje i wydawnictwa branżowe.
Tegoroczne Targi SURFPROTECT odbędą się wspólnie z Międzynarodowymi Targami Obrabiarek, Narzędzi i Technologii Obróbki TOOLEX 2015, które są uznanym miejscem spotkania branży obróbki metalu w Polsce.
Więcej informacji na temat wydarzenia znajduje się na <www.surfprotect.pl>.
Zapraszamy do współpracy.
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„EXCOR” sp. z o.o.
Jarzynowa 50, 94-204 Łódź
tel.: +48 42 633 53 73
kom.: +48 605 275 605
fax: +48 42 633 10 45
e-mail: excor@excor.pl
www.excor.pl

Od 35 lat Zerust®/Excor® zajmuje wiodącą pozycję na rynku produktów antykorozyjnych, zapewniając wysokiej jakości materiały opakowaniowe VCI. Produkty Zerust®/Excor® zabezpieczają przed korozją części metalowe i elektroniczne podczas długotrwałego magazynowania oraz w trakcie długich wysyłek, szczególnie morskich. Zerust®/
Excor® oferuje szeroki wybór produktów zapobiegających korozji oraz preparatów usuwających rdzę – płynów
antykorozyjnych, olejów VCI, smarów i odrdzewiaczy. Produkty Zerust®/Excor® zaprojektowane są w taki sposób,
aby wzajemnie się uzupełniać i działać wspólnie dla zapewnienia kompleksowej ochrony przed korozją. Naszym
klientom dostarczamy profesjonalne rozwiązania antykorozyjne, cały czas poszerzając asortyment dostępnych produktów. Zapewniamy pomoc w doborze optymalnej ochrony antykorozyjnej i wsparcie techniczne w przedstawicielstwach firmy w ponad 60 krajach.

Spółka RAMB funkcjonuje na rynku od stycznia 2001 roku. Obecnie jest trzecim pod względem wielkości podmiotem gospodarczym w powiecie bełchatowskim, zatrudnia ponad 1500 wykwalifikowanych pracowników, a przychody ze sprzedaży w skali roku wynoszą ponad 300 mln zł. Przez 15 lat działalności RAMB wypracował szeroki
wachlarz usług, jednak to pierwsze zadania – roboty antykorozyjne oraz montaż konstrukcji stalowych – stały się
jej specjalnością. Od powstania do dziś wykonano 2 mln m² powierzchni zabezpieczeń antykorozyjnych ponad 30
tys. t konstrukcji stalowych.
RAMB sp. z o.o.
Piaski, skr. poczt. 106, 97-400 Bełchatów
tel.: +48 44 737 78 10
www.ramb.pl

Sika Poland sp. z o.o.
Karczunkowska 89, 02-871 Warszawa
tel.: +48 22 31 00 700
fax: +48 22 31 00 800
e-mail: sika.poland@pl.sika.com
www.sika.pl

Doświadczenie i profesjonalizm zostały wykorzystane przy realizacji wielu projektów. Firma jest głównym wykonawcą układu rurociągów transportu suspensji z wytwórni do składowiska „Lubień” oraz nadbudowy składowiska
popiołów dla PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Oddział Elektrownia Bełchatów, a także wykonawcą
tras przenośnikowych dla oddziałów: Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów i Turów.

Sika jest globalnym koncernem, który powstał w 1910 r. w Szwajcarii. Dziś funkcjonuje w ponad 80 krajach, jest
wiodącym producentem i dostawcą wysokiej jakości specjalistycznych produktów chemicznych dla branży budowlanej oraz przemysłu. Globalna sieć oddziałów Sika pozwala nam zdecydowanie szybciej wprowadzać najnowsze
technologie oraz elastycznie dostosowywać się do rozmaitych potrzeb naszych klientów na zróżnicowanych rynkach. W Polsce istniejemy od roku 1991 – w ciągu ponad 20 lat istnienia na rodzimym rynku osiągnęliśmy wiodącą
pozycję w sektorze specjalistycznej chemii budowlanej dla budownictwa inżynieryjnego.
Szeroka oferta produktów i technologii Sika obejmuje powłoki zabezpieczające podłoża stalowe i betonowe, systemy chemoodporne oparte na bazie żywic epoksydowych, poliuretanowych, winyloestrowych i polimocznikowych.
Rozwiązania systemowe pozwalają na pełne zabezpieczenie obiektów przemysłowych w oparciu o współpracę
z jednym dostawcą.

Prowadzimy działalność konsultingową w zakresie technologii nakładania powłok malarskich i dystrybucji urządzeń
do malowania farbami proszkowymi. Wiadomości i doświadczenie zdobyte w Instytucie Mechaniki Precyzyjnej i dalszej samodzielnej pracy skutecznie wykorzystujemy, dzieląc się z naszymi klientami posiadaną wiedzą i pomagając im
w rozwiązywaniu zgłaszanych nam problemów.
Tensor Consulting
Sępia 22/2, 04-512 Warszawa
tel.: +48 22 8154279
e-mail: biuro@tensor.com.pl
www.tensor.com.pl

Od początku naszej działalności zajmowaliśmy się wyposażaniem malarni w urządzenia do malowania farbami
proszkowymi, ale naszym podstawowym kierunkiem działałania przez 22 lata była dystrybucja i serwis techniczny
farb proszkowych Drylac, produkowanych przez austriacką firmę TIGER-Coatings.
Jesteśmy przygotowani sprzętowo i merytorycznie do prowadzenia szerokiego zakresu szkoleń, dystrybucji produktów oraz fachowego wsparcia technicznego.

Dostawca zabezpieczeń antykorozyjnych marki Zandleven, Transocean oraz farb proszkowych Ganzlin.
Oferujemy:
• Sprzedaż farb w dowolnej kolorystyce, na indywidualne zamówienie klienta,
Zandleven Polska sp. z o.o.
Strażacka 81, 43-382 Bielsko-Biała
tel.: +48 33 44 46 323
kom.: +48 794 400 051
fax: +48 33 44 46 212
e-mail: info@zandleven.com.pl
www.zandleven.com.pl

wg NORSOK M-501

• Profesjonalne doradztwo techniczne, dostawy w 24–48 godz.,
• Rekomendacje techniczne, nadzory gwarancyjne oraz referencyjne,
• Badania jakości powłok, analizy procesów produkcji,
• Szkolenia dla projektantów, wykonawców, osób odpowiadających za nadzór.
Farby epoksydowe, poliuretanowe, alkidowe, poliestrowe, wysokocynkowe, hybrydowe, antyporostowe i inne!

Zamów bezpłatną
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