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Predstavenie produktu Resichem 530 HA100
Resichem 530 HA100 je jednozložkový, bezrozpúšťadlový, teplom aktivovaný, novolakový epoxidový náter.
Produkt bol navrhnutý tak, aby sa aktivoval počas aplikácie na oceľové povrchy (potrubia) s teplotou 100°C
a vyššie.
Po aplikácii na kovový povrch s vyššou prevádzkovou teplotou (+ 100°C) tento produkt vytvrdzuje ako každý iný
epoxidový náter. Maximálna teplota ošetrovaného povrchu, na ktorý sa môže materiál aplikovať, je až + 240°C.
Unikátne vytvrdzovacie vlastnosti produktu umožňujú jeho aplikovanie na prevádzkové zariadenia a potrubia
vystavené chemickým útokom, atmosférickej korózii a korózii pod izoláciou, a to bez nutnosti odstavenia
potrubia z prevádzky. Aj vďaka vynikajúcej adhézii medzi samotným náterom a kovovým povrchom,
môže byť tento povlak po vytvrdnutí potiahnutý inými systémami ako sú napr. izolačné materiály na báze
polypropylénu, polyetylénu alebo minerálnej kamennej vlny.
Tento materiál bol testovaný nezávislými a certifikovanými laboratóriami vo Veľkej Británii a jeho použitie
je schválené významnými spoločnosťami v oblasti plynárenského a naftárskeho priemyslu po celom svete.

Kľúčové priemyselné oblasti uplatnenia produktu
Ropný a Plynárenský
Petrochemický

Energetický
Chemický
Vodárenský

Horúce potrubie + 140°C
Mechanické očistenie

Aplikácia náteru Resichem
530 HA 100 štetcom

Hotový náter
2 vrstvy cca 800 µm

Príprava povrchu pre Resichem 530 HA100
Mechanické brúsenie povrchu
Všetky ošetrované povrchy môžu byť mechanicky obrúsené použitím ručných brúsok v súlade s normou
ISO 8501/4 ST3 (SSPC SP3 ST).
Otryskanie vodným lúčom
Všetky ošetrované povrchy môžu byť otryskané vodným lúčom s použitím čistej vody pri tlaku 12 000 psi
(850 bar) na stupeň očistenia NACE 5 (SSPC SP13 WJ3—WJ1).
Čistenie abrazívnym tryskaním
Všetky ošetrované povrchy môžu byť očistené abrazívnym tryskaním v súlade s normou ISO 8501/4 na stupeň
očistenia Sa 2,5 (SSPC SP10/NACE 2). Minimálny stupeň očistenia profilu povrchu by mal zodpovedať
75 mikrónom, ktorý možno dosiahnuť použitím uhlového abrazívneho materiálu.
Povlak sa môže aplikovať aj na chladné povrchy, ale po nanesení náteru musí byť tento povrch zahriaty
na teplotu minimálne 100°C, aby mohol povlak vytvrdnúť. Povrch treba zahrievať, až kým povlak nevytvrdne.
Doby vytvrdzovania si môžete pozrieť nižšie. Ak sa náter nanáša na chladné povrchy, je potrebné postupovať
nasledovne:
1.

Všetok olej a mastnota musia byť z ošetrovaného povrchu odstránené použitím vhodného čistiaceho
prostriedku (napr. roztokom MEK).

2.

Celý ošetrovaný povrch musí byť obrúsený buď mechanicky (manuálne), vodným lúčom alebo abrazívnym
tryskaním podľa príslušnej normy.

3.

Po obrúsení musí byť ošetrovaný povrch dôkladne odmastený a očistený použitím roztoku MEK alebo
podobným prostriedkom.

4.

Náter musí byť na ošetrovaný povrch nanesený ešte skôr, ako príde k oxidácii alebo hrdzaveniu
natieraného povrchu.

Aplikácia
Aplikácia štetcom alebo valčekom
1.

Prelejte náterovú hmotu do nádoby na farbu alebo maliarskej vaničky

2.

Pomocou štetca so šírkou 50 mm nanášajte hmotu najskôr na všetky hrany, spoje, rohy a povrch
zariadenia. Natierajte v pásoch o šírke asi 100 mm pri cieľovej mokrej hrúbke náteru 200 až 300 µm.

3.

Akonáhle natieraný pás dostatočne vytvrdol a je možné ho už prekryť, naneste prvú vrstvu náteru na celú
plochu pri hrúbke mokrého filmu 400 µm.

4.

Po dostatočnom vytvrdnutí prvej vrstvy (závisí od teploty povrchu, pozri doby vytvrdzovania nižšie) naneste
na celý povrch druhú vrstvu náteru pri hrúbke mokrého filmu 400 mikrónov.

Aplikácia striekaním
1.

Nanášanie materiálu striekaním by sa malo vykonať použitím bezvzduchového striekacieho zariadenia
s výkonom 60:1 a so zariadením na ohrievanie hadíc. Teplota hadíc by sa mala udržiavať okolo 45°C.

2.

Použitý tlak by mal byť 3 500 psi a veľkosť hrotu 19-23 (používajte čo najkratšie hadice kvôli
udržaniu teploty materiálu, t.j. maximálne 8 m). Materiál nechajte chvíľu cirkulovať, aby sa dosiahla
rovnomerná teplota produktu.

3.

Naneste prvú vrstvu náteru na pripravený povrch pri hrúbke mokrého filmu 400 mikrónov.
Po vytvrdnutí prvej vrstvy naneste druhú vrstvu náteru pri hrúbke mokrého náteru 400 mikrónov.

Krycia schopnosť materiálu
4 litre materiálu poskytnú výdatnosť 10 m 2 pri hrúbke náteru 400 mikrónov.
(Uvedené hodnoty sú len teoretické a nezohľadňujú profil alebo stav povrchu).

Doby vytvrdzovania materiálu
Suchý na dotyk

Maximálny čas pretierania

Úplné vytvrdnutie

100°C 50 min

100°C 3 hod

100°C 24 hod

150°C 3 min

150°C 1 hod

150°C 4 hod

200°C 20-30 sek

200°C 15 min

200°C 30 min

240°C 10-15 sek

240°C 7 min

240°C 15 min

Technické Špecifikácie
Laboratórne testy Resimac
Pevnosť v ťahu

530 HA100 aplikovaný v hrúbke 500 mikrónov
ASTM D1002

197 kg/cm² (2 800 psi)

Otryskaná oceľ s profilom
75 µm, vytvrdnutý pri 120°C
Tvrdosť Shore D

Odolnosť proti korózii

ASTM D2240

ASTM B117

20°C

90

100°C

86

150°C

80

200°C

72

Minimálne 1 000 hod
Odolnosť proti soľnému roztoku

Terénne skúšky

530 HA100 aplikovaný v hrúbke 300 mikrónov

Ropovod v Kolumbii

Polypropylén ako vrchný náter nanášaný plameňom

Strata priľnavosti vplyvom
katódickej ochrany

CAN/CSA-Z245.20

Priľnavosť po nasiaknutí
horúcou vodou

CAN/CSA-Z245.20

Trieda 1

Rozťažnosť (Elongácia)

ASTM D638

10% pri 25˚C

Flexibilita

CAN/CSA-Z245.20

Bez trhlín pri 3˚C PDD

Tvrdosť Shore D

ASTM D2240

> 60

Odolnosť proti nárazu

DIN 30670

> 20 J

Test opotrebovania Taber test
PP ako vrchný náter

ASTM D4060/84

Hmotnostná strata 55 mg

Stanovenie teploty mäknutia
podľa Vicat

ISO 306

Skúšky na potrubí - Shell Corrib

< 5 mm radiálne

28 dní pri 90˚C

Zaťaženie 500g a 1000 cyklov
116˚C

530 HA100 aplikovaný v hrúbke 300 mikrónov
Polypropylén ako vrchný náter nanášaný plameňom

Strata priľnavosti vplyvom
katódickej ochrany

ISO 21809 časť 1
28 dní pri 23˚C
Vzorka 1

Vzorka 2

< 1 mm radiálne

Technické Špecifikácie
Testovanie v projekte — Chevron

530 HA100 aplikovaný v hrúbke 300 mikrónov

Odolnosť v podmienkach ponoru ASTM 4541

> 21 MPa (3 045 psi)

Otryskaná oceľ s profilom
75 µm
Ponor ocele s teplotou 75°C
vo vode s teplotou 4˚C
po dobu 12 hodín.
Následné vystavenie suchému
teplu pri teplote 200°C
počas 167 hodín
Odolnosť v podmienkach ponoru Použitý test:
“Eddy current and ultra sonic
techniques” test

Bez zmeny hrúbky
alebo straty priľnavosti

Ponor ocele s teplotou 75°C
vo vode s teplotou 4°C
po dobu 120 hodín
Následné vystavenie suchému
teplu pri teplote 200°C
po dobu 167 hodín
Strata priľnavosti vplyvom
katódickej ochrany

ISO 21809-3 Príloha F

4 mm (vyhovuje)

3% NaCl pri 1500 Mv
a pri teplote 23˚C
počas 28 dní

ISO 21809-3 Príloha F

4 mm (vyhovuje)

3% NaCl pri 1500 Mv
a pri teplote 65˚C
počas 28 dní

Ohybová skúška
Bend Test

20˚ (vyhovuje)

Celosvetové Osvedčenie

Globálne Projekty — Ropovod v Kolumbii

Resichem 530 HA 100 aplikovaný štetcom na zvary potrubia, pokiaľ bol náter ešte stále mokrý, na jeho povrch
sa aplikovala plameňom Polypropylénová izolácia.

Globálne Projekty — Rafinéria INA v Chorvátsku

V rámci generálnych opráv bolo potiahnutých vyše 300 ventilov, čerpadiel a cievok s náterom Resichem 530 HA 100 .
Náter bol aplikovaný na horúce povrchy s prevádzkovou teplotou 150°C. Povrch bol ošetrený a očistený vysokotlakovou
vodou pri tlaku 1 000 psi, čím sa z povrchu odstránili všetky nečistoty. Následne bol aplikovaný Resichem 530 HA 100
v hrúbke 300 mikrónov v jednej vrstve.

Globálne Projekty — Alternatíva s FBE vo Veľkej Británii

Resichem 530 HA 100 bol testovaný na veľkých plochách spojov potrubia v rámci veľkého projektu zastrešeného zmluvným
dodávateľom z Veľkej Británie. Oceľové potrubie bolo očistené abrazívnym tryskaním na stupeň očistenia Sa 2,5 s profilom
povrchu minimálne 75 mikrónov. Resichem 530 HA 100 sa aplikoval striekaním v hrúbke mokrej vrstvy 300 mikrónov
a následne vytvrdzoval 3 minúty pri teplote 150-170°C.
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