
Productinformatie

Een hoogwaardige, alkylamine uitgeharde epoxy om 
corrosie onder isolatie te bestrijden (CUI), met korte 
overschilderbaartijd en return-to-service-intervallen 
voor hogere productiviteit.

Productbeschrijving
Hempaprime CUI 275 biedt langdurige barrièrebescherming 
in zware corrosieve omgevingen, waardoor het 
uitstekend geschikt is voor hoge temperaturen en natte 
omstandigheden die onder thermische isolatie voorkomen.

Typische toepassingen
Hempaprime CUI 275 voldoet aan de ISO 19277 voor 
bescherming binnen een groot temperatuurbereik waar 
CUI typisch voorkomt, en waar ook thermische cycli 
aanwezig zijn. Beter bestand tegen barstvorming wanneer 
aangebracht bij hoge DFTS met verminderd risico op falen. 
Korte overschildertijden maken het ideaal voor projecten 
met een hoge productiviteit.

Hempaprime CUI 275 kan gebruikt worden bij nieuwbouw, 
onderhoud en reparatie, op koolstofstaal en roestvrij staal, 
en zowel in geïsoleerde als ongeïsoleerde toepassingen. 
Het kan aangebracht worden bij temperaturen tot -10°C 
(14°F) en is geschikt voor applicatie op hete oppervlakken 
tot 204°C (399°F).

Belangrijkste eigenschappen
ü	Snel overschilderbaar

ü	Superieure barstweerstand tegen thermische cycli 
in vergelijking tot traditionele epoxy fenol lagen

ü	Brede temperatuursbestandheid van cryogeen 
tot 275°C (527°F)

ü	Kan worden aangebracht bij temperaturen 
tot -10°C (14°F)

ü	Aluminium gepigmenteerd 

Gebruik gebieden
Hempaprime CUI 275 is ontworpen voor gebruik in de 
volgende proces gebieden waar een corrosiebestendige 
coating vereist is om bescherming te bieden tegen CUI. 

ü	Proces leidingen

ü	Drukvaten

ü	Opslagtanks

ü	Stacks

ü	Flare lijnen

ü	Branders en drogers

ü	Hogedruk vaten

Kenmerken Voordelen

Sneldrogende primer met korte 
minimale overschilderbaartijd

Biedt productiviteitsverbeteringen 
in fabriekssituaties omdat 
meerdere lagen kunnen worden 
aangebracht in een shift. Geeft 
tijdswinst om opnieuw te isoleren 
in onderhoud situaties

Hoge bestandheid tegen droge 
warmte (275°C / 527°F)

Biedt een grotere veiligheidsmarge 
bij het specificeren van organische 
lagen voor gebruik onder isolatie

Applicatie bij temperaturen 
tot -10°C (14°F)

Bredere applicatie mogelijkheid 
vergeleken bij typische epoxy fenol 
coating. Verhoogt de beschikbare 
schildertijd in koude klimaten. 
Vermindert de kosten die gepaard 
gaan met het verwarmen 
van spuitloodsen

Verminderde verkleuring 
bij hogere temperaturen

Verminderde kleurverandering en 
betere mechanische eigenschappen, 
zoals hechting, wanneer blootgesteld 
aan hogere temperaturen

Uitgebreid getest tegen 
CUI weerstand

Voldoet aan de ISO 19277:2018 
eisen voor corrosiecategorieën: 
CUI-1, CUI-2, CUI-3 en hun cryogene 
extensies

Verminderde barstvorming bij 
overdikte of blootstelling aan 
hogere temperaturen 

Verminderde kans op aanwezige 
corrosie onder isolatie. 
Minimaliseert nabewerking
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Fysieke gegevens
 Kleur:

19530 Aluminium rood
19690 Aluminium grijs

Aantal componenten: 2

Mengverhouding: 3:1

Verwerkingstijd, uren: 2 (20°C / 68°F)

Afwerking: Half-mat

Volume vaste stof in %: 66 +/- 2

Vlampunt: 35°C (95°F)

VOS: 306 g/L (2,55 lb / US gal)

Soortelijk gewicht: 1,3 kg/L (11 lb / US gal)

Minimale applicatietemperatuur: -10°C (14°F)

Oppervlakte droog, uren: 3,5 (20°C / 68°F)

Doorgehardt, uren: 4 (20°C / 68°F)

Minimale overschilderbaartijd met 
zichzelf, uren: 1,5 (20°C / 68°F)

De vermelde fysische gegevens zijn theoretische waarden overeenkomstig 
de goedgekeurde formules van de Hempel Groep. Ze zijn onderworpen 
aan normale productietoleranties. Het product moet gebruikt worden 
met inachtneming van de technische specificaties.

Certificaten en Goedkeuringen
ü	Voldoet aan de ISO 19277:2018 eisen voor 

corrosiecategorieën: CUI-1, CUI-2, CUI-3 en hun cryogene 
extensies

ü	Voldoet aan de ISO 12944 eisen voor corrosiecategorieën 
C5-H en CX

Disclaimer voor testmarketing. Dit document is een tussentijds document ter
ondersteuning van de marketingtest. Alle resultaten en prestatieverklaringen blijven
onderhevig aan verandering voorafgaand aan het op de markt brengen van het product.

SurfaceOndergrond
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Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
Hempel op hempel@hempel.com

Geschikt voor gebruik als sneldrogende tussenlaag indien 
gebruikt als onderdeel van een systeem met een op zink 
gebaseerde primer en toplaag.

Geschikte toplagen zijn Hempathane HS 55610 (tot 120°C) 
en Hempel’s Silicone Acrylic 56940 (tot 204°C). Contacteer 
Hempel voor gebruik van andere toplagen.

Systeem details

http://hempel.com/cui

