
Πληροφορίες προϊόντων

Ένα εποξειδικό αλκυλαμίνης σε κατάσταση 
ολοκληρωμένης σκλήρυνσης, υψηλής απόδοσης, 
για την αντιμετώπιση της διάβρωσης υπό μόνωση 
(CUI), με σύντομα διαστήματα επαναβαφής 
για υψηλότερη αποδοτικότητα

Περιγραφή προϊόντος
Το Hempaprime CUI 275 παρέχει μακροχρόνια προστασία 
φραγμού σε συστήματα επίστρωσης για έντονα 
διαβρωτικά περιβάλλοντα, συμπεριλαμβανομένων 
των υψηλών θερμοκρασιών και των υγρών συνθηκών 
που βρίσκονται κάτω από τη θερμομόνωση.

Τυπικές χρήσεις
Το Hempaprime CUI 275 πληροί το πρότυπο ISO 19277 
για προστασία σε ένα ευρύ φάσμα θερμοκρασιών όπου 
συνήθως εμφανίζεται διάβρωση υπό μόνωση (CUI), 
καθώς επίσης όπου υπάρχει θερμικός κύκλος. Kαλύτερη 
αντίσταση στα ραγίσματα, όταν εφαρμόζεται με μεγάλο 
πάχος (DFT) ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο αστοχίας. 
Τα σύντομα διαστήματα μεταξύ των επιστρώσεων το 
καθιστούν ιδανικό για έργα υψηλής παραγωγικότητας.

Το Hempaprime CUI 275 μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε νέες 
κατασκευές και εργασίες συντήρησης και επισκευής, σε 
ενανθρακωμένο και ανοξείδωτο χάλυβα, καθώς επίσης 
σε σέρβις με και χωρίς μόνωση. Μπορεί να εφαρμοστεί σε 
χαμηλές θερμοκρασίες έως -10°C (14°F) και είναι κατάλληλο 
για εφαρμογή σε θερμές επιφάνειες έως 204°C (399°F).

Βασικά χαρακτηριστικά
ü	 Γρήγορη επίστρωση

ü	Ανώτερη αντίσταση στα ραγίσματα στον θερμικό 
κύκλο σε σύγκριση με τα κλασικά εποξεικά φαινολικά 
επιστρώματα

ü	Ευρεία αντοχή σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από 
πολύ χαμηλές (κρυογονικές) έως 275°C (527°F)

ü	Μπορεί να εφαρμοστεί σε χαμηλές θερμοκρασίες 
έως και –10°C (14°F)

ü	Βαφή με χρωστικές αλουμινίου 

Τομείς χρήσης
Το Hempaprime CUI 275 είναι σχεδιασμένο για χρήση στις 
ακόλουθες διαδικασίες όπου απαιτείται ανθεκτική στη 
διάβρωση επίστρωση για την προστασία από τη διάβρωση 
υπό μόνωση (CUI). 

ü	Σωληνώσεις διαδικασιών κατεργασίας

ü	Δοχεία πίεσης

ü	Δεξαμενές αποθήκευσης

ü	Καπνοδόχοι

ü	Γραμμές καύσης

ü	Καυστήρες και στεγνωτήρες

ü	Σφαίρες αποθήκευσης υπό πίεση

Χαρακτηριστικά Οφέλη

Ταχύ στέγνωμα με σύντομα 
ελάχιστα διαστήματα μεταξύ 
επιστρώσεων

Προσφέρει βελτιώσεις στην 
παραγωγικότητα των συνεργείων 
κατασκευής, καθώς είναι 
δυνατή η εφαρμογή πολλαπλών 
επιστρώσεων σε μία μόνο βάρδια. 
Μειώνει τον χρόνο επανάληψης της 
μόνωσης σε καταστάσεις συντήρησης

Υψηλή ανθεκτικότητα στην ξηρή 
θερμότητα (275°C / 527°F)

Προσφέρει ένα ευρύτερο 
περιθώριο ασφάλειας κατά τον 
καθορισμό οργανικών επιστρώσεων 
για χρήση κάτω από τη μόνωση

Εφαρμογή σε χαμηλές 
θερμοκρασίες έως και -10°C (14°F)

Ευρύτερο πλαίσιο εφαρμογής 
συγκριτικά με τις τυπικές 
εποξεικές φαινολικές επιστρώσεις. 
Αυξάνει τον διαθέσιμο χρόνο 
βαφής σε κρύα κλίματα. Μειώνει 
το κόστος που συσχετίζεται με 
εργασίες θέρμανσης χρωμάτων

Μειωμένος αποχρωματισμός 
σε υψηλές θερμοκρασίες

Μειωμένη αλλαγή χρώματος και 
καλύτερες μηχανικές ιδιότητες, 
όπως πρόσφυση, όταν εκτίθεται 
σε υψηλές θερμοκρασίες

Πλήρως δοκιμασμένο για 
ανθεκτικότητα στη διάβρωση 
υπό μόνωση (CUI)

Πληροί τις προϋποθέσεις προτύπου 
ISO 19277:2018 για τις κατηγορίες 
διάβρωσης UI-1, CUI-2, CUI-3 και τις 
κρυογονικές προεκτάσεις τους

Μειωμένος σχηματισμός ρωγμών 
όταν εφαρμόζεται σε μεγάλο 
πάχος ή εκτίθεται σε υψηλότερες 
θερμοκρασίες 

Μειωμένη πιθανότητα 
επακόλουθης διάβρωσης υπό 
μόνωση Ελαχιστοποιεί τις 
ανάγκες επιδιόρθωσης
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Φυσικές σταθερές
 Χρώμα:

19530: Κόκκινο αλουμινίου
19690: Γκρι αλουμινίου

Αριθμός συστατικών στοιχείων: 2

Αναλογία ανάμιξης: 3:1

Χρόνος χρήσης, ώρες: 2 (20°C / 68°F)

Φινίρισμα: Ημι-επίπεδο

Ποσοστό στερεών κ.ό., %: 66 +/- 2

Σημείο ανάφλεξης: 35°C (95°F)

ΠΟΕ (πτητικές οργανικές ενώσεις): 306 g/L (2,55 lb / US gal)

Ειδικό βάρος: 1,3 kg/L (11 lb / US gal)

Ελάχιστη θερμοκρασία εφαρμογής: -10°C (14°F)

Επιφανειακό στέγνωμα, ώρες: 3,5 (20°C / 68°F)

Σκληρό στέγνωμα, ώρες: 4 (20°C / 68°F)

Ελάχιστο διάστημα αυτοεπίστρωσης, 
ώρες: 1,5 (20°C / 68°F)

Οι φυσικές σταθερές που αναφέρονται αποτελούν ονομαστικά 
δεδομένα σύμφωνα με τους εγκεκριμένους τύπους του Ομίλου 
Hempel. Υπόκεινται σε κανονικές ανοχές κατασκευής. Το προϊόν θα 
πρέπει να χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.

Πιστοποιητικά και εγκρίσεις
ü	Πληροί τις προϋποθέσεις προτύπου ISO 19277:2018 

για τις κατηγορίες διάβρωσης UI-1, CUI-2, CUI-3 
και τις κρυογονικές προεκτάσεις τους

ü	Πληροί τις προϋποθέσεις προτύπου ISO 12944 
για τις κατηγορίες διάβρωσης C5-H και CX

Δήλωση αποποίησης για δοκιμή αγοράς. Το παρόν έγγραφο είναι ένα προσωρινό 
έγγραφο προς υποστήριξη της δοκιμής αγοράς. Όλα τα αποτελέσματα / οι 
δηλώσεις απόδοσης εξακολουθούν να υπόκεινται σε αλλαγή πριν από την 
τελική κυκλοφορία του προϊόντος στην αγορά.

Για περισσότερε πληροφορίες, επικοινωνήστε  
με την Hempel στη διεύθυνση hempel@hempel.com

Κατάλληλο για χρήση ως ταχυστέγνωτη ενδιάμεση 
επίστρωση όταν χρησιμοποιείται ως μέρος σχήματος 
που περιλαμβάνει αστάρι ψευδαργύρου και τελική 
επίστρωση.

Κατάλληλες τελικές επιστρώσεις είναι το Hempathane 
HS 55610 (έως 120°C) και το Hempel’s Silicone Acrylic 
56940 (έως 204°C). Για χρήση με άλλες τελικές 
επιστρώσεις, επικοινωνήστε με την Hempel.

Λεπτομέρειες συστήματος

SurfaceΥπόστρωμα

Hempaprime CUI 275
125-175 µm Hempaprime CUI 275

125-175 µm


