Przełomowa technologia zabezpieczeń powierzchni
HYDROIZOLACJI,
ZABEZPIECZEŃ ANTYKOROZYJNYCH,
ZABEZPIECZEŃ POWIERZCHNI O WYSOKIM NATĘŻENIU RUCHU,
ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH I PRZECIWWYBUCHOWYCH

POLYURETHANE POLYVINYL ESTER EPOXI POLYASPARTIC FIRE AND EXPLOSION-PROOF MORTAR
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i

O nas

3

ACE by ARTCOAT5
Budownictwo 7
Zabezpiecz. 26
Zast. przemysłowe

2

28

> Organizacja
ARTLUX

EUROPA

jest

firmą

hiszpańską,

specjalizującą

się

w

tworzeniu

i

produkcji

najnowocześniejszych pokryć wodoszczelnych, izolacyjnych, chroniących strukturę przed korozją,
zużyciem, ogniem i skutkami wybuchów.

>

Jesteśmy obecni na rynku europejskim od 1998
roku, a w Ameryce Południowej od momentu
utworzenia naszej filii w Chile, w 2014 roku. Jesteśmy
pionierami we wprowadzaniu wysokiej jakości
produktów chemicznych w budownictwie, górnictwie
i sektorze samochodowym. Obecnie posiadamy
międzynarodową sieć akredytowanych aplikatorów,
z których część posiada certyfikaty ISO 9001, ISO
14001 i ISO 8000.

>

Nasz elastyczny system produkcyjny pozwala na realizację dużych zamówień, jak również
specjalnych -na żądanie, zawsze wykorzystując najlepsze surowce w produkcji.

>

Ciągle się rozwijamy i wprowadzamy innowacje przy zachowaniu tych samych zasad
korporacyjnych:

> Przejrzystość w naszych relacjach
> Kompromis z naszymi współpracownikami
> Najwyższa jakość w naszej pracy
> Poszanowanie dla społeczności i środowiska
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System ACE firmy ARTCOAT zapewnia:

ZAKRES STOSOWANIA

> Wodoodporność
> Ochronę przed korozją
> Odporność na zużycie i uderzenia
> Izolację cieplną
> Izolację akustyczną
> Zastosowania dekoracyjne
> Izolację elektryczną
> Odporność chemiczną
> Bardzo wymagające nawierzchnie
> Pasywną ochronę przed pożarem

> Budownictwo (nowe projekty, remonty)
> Roboty budowlane
> Zaawansowane bezpieczeństwo
> Motoryzacja
> Oczyszczalnie ścieków
> Górnictwo
> Przemysł
> Sektor jądrowy
> Sektor morski
> Kompozycje architektoniczne
> Sektor petrochemiczny

i wybuchem
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> Polimoczniki i poliuretany
ACE PU-100 jest w 100% czystym systemem polimocznikowym o dużej trwałości i odporności na trakcję.
Nakładany urządzeniami wysokociśnieniowymi, natryskującymi na gorąco.
ART-7052 HE jest zmodyfikowanym hybrydowym systemem polimocznikowym o wysokiej twardości
i odporności na zużycie. Nakładany urządzeniami wysokociśnieniowymi, natryskującymi na gorąco.
PUR-200 FR jest odpornym ogniowo poliuretanowym systemem certyfikowanym jako Bfl-S1. Nakładany
urządzeniami wysokociśnieniowymi, natryskującymi na gorąco.
PUA-100 to czysty system poliuretanowy przeznaczony do napraw i małych poprawek. Jest nakładany
ręcznie.
MONOPUR jest wodoodporną membraną poliuretanową. Wersja tiksotropowa dla powierzchni
pionowych. Może być nakładany wałkiem lub metodą bezciśnieniową.
Systemy ACE INJECTION to żywice przeznaczone do renowacji betonu, kontroli szczelności, łączenia,
podbudowy, konsolidacji i uszczelniania śrub.
Pianki poliuretanowe ARTFOAM do nakładania i wtryskiwania do izolacji cieplnej i akustycznej, które
stosują najnowsze, przyjazne dla środowiska środki poro-twórcze pozbawione gazów cieplarnianych.
Nakładany urządzeniami wysokociśnieniowymi, natryskującymi na gorąco.
AR-373 jest alifatycznym poliuretanowym polimerem chroniącym przed promieniowaniem UV, bardzo
odpornym na warunki atmosferyczne. Nakładany jest wałkiem lub metodą bezciśnieniową.
ALIFLEX to poliester/alifatyczny poliuretan politura hybrydowa przeznaczona do ochrony przed
promieniowaniem UV i wysokiej odporności chemicznej, stosowany w bardzo trudnych
środowiskach i basenach. Nakładany jest wałkiem lub metodą bezciśnieniową.
CLEAR COAT FLEX jest przezroczystym, alifatycznym poliuretanem chroniącym przed promieniowaniem
UV. Materiał jest bardzo elastyczny. Stosowany jest wałkiem lub metodą bezciśnieniową.

PROADHESIVE to system MDI przeznaczony do aktywacji membran
polimocznikowych i poliuretanowych. Nakładany ręcznie, wałkiem.
.

Zapraszamy do
odwiedzenia naszej
strony aby poznać
nasze systemy

https://www.acebyartcoat.com
Oferta ACE firmy ARTCOAT zawiera również materiały podkładowe do różnych
podłoży, szczeliw, pasków do zabezpieczeń połączeń oraz innych
niezbędnych produktów do ochrony podłoża, dekoracji lub napraw
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Poliuretan to technologia wykonana z polimerów syntetycznych otrzymanych w wyniku reakcji
diizocyjanianu i diaminy. Jest on przetwarzany "in situ" [W chemii, termin ten jest używany w kontekście
reakcji chemicznych, w których występuje nietrwały produkt pośredni generowany celowo z trwałego,
ale mniej reaktywnego substratu. Produkt pośredni otrzymany in situ ulega natychmiast dalszym
procesom, które prowadzą do jego przekształcenia w pożądany produkt końcowy], przy użyciu
wysokociśnieniowego urządzenia do natryskiwania gorącego, tworząc nieprzerwaną i elastyczną, 100%
membraną stałą, pozbawioną VOC lub CFC, o doskonałych właściwościach chemicznych
i mechanicznych. Jego formuła i charakterystyka są definiowane w zależności od zakresu
zastosowania, wszystkie systemy mają następujące właściwości:
> Poliuretan tworzy giętkie i elastyczne powłoki bez połączeń. Może być natryskiwany na
różnego rodzaju dobrze przygotowane podłoża, o dowolnej grubości w jednej aplikacji.

>

Reaguje, osiada i wysycha szybko; stąd powierzchnie powlekane poliuretanem mogą być

>

Dzięki szybkiemu reakcjom można powlekać nawet pionowe powierzchnie lub sufity,

ponownie w użytku lub gotowe do dalszych zabiegów, już po kilku godzinach.

tworząc trójwymiarową wodoodporność.
Wytrzymują wysoką temperaturę, odporne na wstrząsy termiczne, utrzymują elastyczność

>

nw niskich temperaturach i mogą być rozpylane w szerokim zakresie temperatur
i wilgotności otoczenia.

>

Poliuretan ma doskonałą odporność mechaniczną i chemiczną, jest stabilny w hydrolizie
i jest niewrażliwy na wodę. Doskonale sprawdza się jako izolator elektryczny.

WPŁYW NA ŚRODOWISKO
Powłoki

polimocznikowe

(utwardzone)

są

odporne na czynniki zewnętrzne, takie jak
biodegradacja, są praktycznie nierozpuszczalne
w wodzie. Ze względu na wysoką masę
cząsteczkową

polimocznika

oraz

niską

rozpuszczalność, powłoki polimocznikowe nie
gromadzą się w organizmach i w konsekwencji
nie stanowią zagrożenia dla środowiska, gdy są
odpowiednio stosowane.
W oparciu o naszą wiedzę żadne szkodliwe
skutki nie wynikają z odzysku i recyklingu
konstrukcyjnego
polimerem.
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elementów

pokrytych

Ponieważ suche systemy polimocznikowe są
elastomerami, nie ma powodu, aby uważać, że
uwalniane są substancje niebezpieczne lub
elementy systemu mają szkodliwy wpływ, gdy
poddane recyklingowi.
Poniżej możesz zobaczyć kilka projektów
podejmowane w naszych systemach.

> BUDOWNICTWO
Korzyści:

Budowy – Prace remontowe – Renowacje

> Jest membraną elastyczną, ciągłą, bez połączeń.
> Membrana jest ściśle przylegająca do podłoża.
> Oprócz budowania wodoszczelności, membrana może chronić także pojazdy i maszyny
budowlane. Może być wykończona powierzchnią antypoślizgową.

> Nie pęka, oraz nie ulega odkształceniom przy działaniu wysokich temperatur.
> Przystosowuje się do wszystkich rodzajów powierzchni, niezależnie od nierówności.
> Posiada właściwości łączące i uzupełniające uszkodzenia i pęknięcia.
> Ma doskonałą odporność na przebicie, ścieranie, penetrację przez korzenie roślin ...
> Natryskiwanie jest możliwe na niemal wszystkie rodzaje odpowiednio przygotowanych
powierzchni, zarówno pionowych, poziomych, jak i sufitów.

> Wykazuje odporność na procesy degradacji, pod wpływem środowiska naturalnego. Może
być dodatkowo pokrywana i naprawiana.

> Znacząco przyspiesza wykonanie napraw i przywrócenie środków trwałych do normalnych
operacji.

> Doskonała odporność bakteiologiczna
> W większości przypadków pozwala na wykonanie renowacji bez potrzeby dużych nakładów
pracy.

> Trwałość: systemy z certyfikatem ETE / ETA do hydroizolacji dachu o przewidywanej trwałości
25 lat.
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Sugerowane użycie:
> ODKRYTE TRYBUNY STADIONÓW
Wysoce odporna, ciągła, elastyczna i trwale uszczelniająca szlaki transportowe.
> PODŁOGI PRZEMYSŁOWE, które są bardzo odporne na zużycie, rozlane substancje
chemiczne oraz podłogi dla zakładów agro-żywnościowych i szpitali, antystatyczne i doskonale
odporne bakteriologicznie.

MAGAZYNY

STADIONY i HALE
SPORTOWE

8

>

Podłoża boisk sportowych

> BOISKA SPORTOWE
Natryskiwane bezpośrednio na beton lub gumę uzyskując ciągłą, wysoce
sprężystą nawierzchnię.
> PARKINGI
Nawierzchnie dla ciągów pieszo-jezdnych, odporne na sól i hydrocarbon, które
zachowują przepuszczalność CO2. Spełniają normę UNE-EN 1504-2.

Miejsca parkingowe
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>
Zabezpieczanie połączeń i spoin lub tworzenie jednorodnej warstwy szczelnej dla
zapobiegania wyciekom i wzmocnieniu trwałości w:

> KANAŁACH I ZBIORNIKACH WODNYCH
> STAWACH I ZBIORNIKACH NAWADNIAJĄCYCH
> ZBIORNIKACH PRZECIWPOŻAROWYCH
> SYSTEMY RUROCIĄGÓW, WŁĄCZAJĄC PRZESYŁ WODY PITNEJ I SOLANKI, przeciwdziałając
utracie przepływów ze względu na przyleganie mikroorganizmów i roślin.

> ZABEZPIECZENIE ZEWNĘTRZNE RUROCIĄGÓW. Rekomendowane dla rur wystawionych na
działanie atmosfery, zanurzone w słodkiej lub słonej wodzie lub zakopane (spełnia normę
UNE- 13948:2008 odporności na penetrację korzeni roślin).
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> ZBIORNIKI WODY PITNEJ
Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi musi być wolna od drobnoustrojów, bakterii itp.
Surowy beton, ze względu na swoją chropowatość, tworzy liczne punkty dla rozwoju bakterii
wpływających na stan wody pitnej. Z drugiej strony zmiany poziomu napełnienia, zmiany
temperatury itp. Mogą powodować pęknięcia i korozję stali wzmacniającej beton.
Dlatego istotne znaczenie ma wodoszczelność zbiorników wody pitnej. Korzystając z jednego
z naszych systemów polimocznikowych ACE PU-100 lub ART-7052 HE możemy uzyskać:

> Ciągłą i elastyczną membranę wykazującą dużą przyczepność do betonu, łączącą
pęknięcia i zapobiegającą przepływom między powłoką wodoszczelną a podłożem.

> Powłoka bez porów, o doskonałej odporności bakteriologicznej, która nie pozwala na
mnożenie się bakterii, zupełnie obojętna nawet w przypadku wody demineralizowanej.

> Całe podłoże zostanie pokryte powłoką, łącznie z dylatacjami.
> Długotrwałość, z zachowaniem właściwości mechanicznych.
> Łatwość utrzymania i napraw.
> System pozwalający na pokrycie do 500m2 dziennie i niemal natychmiastowy powrót do
normalnego działania/operacji.

> Odporność na działania procedury serwisowej, przy wysokociśnieniowym stosowaniu
wody chlorowanej.

ZAKŁADY ODSALANIA / UZDATNIANIA WODY
ACE PU-100 i ART-7052 HE są odporne na działanie wody morskiej i soli fizjologicznej, mają
doskonałą przyczepność do metalu i betonu, a także nie pozwalają na rozwój lub
przyleganie mikroorganizmów lub roślin, unikając stosowania chlorów i utracie przepływu
wody, co czyni je idealną wewnętrzną i zewnętrzną powłoką rur, filtrów i osadów w
instalacjach uzdatniania. Spełniają one wymagania normy UNE-EN 1186-3: 2003, RD
866/2008, Aneks 1 RD 140/2003 oraz wymagania do analizy bakteriologicznej według CDC
USA, co czyni je zdatnymi do kontaktu z wodą morską, alkoholem, wodą pitną i produktami
spożywczymi, UNE-EN ISO 12944-6-1999 zgodnie z normą UNE-EN ISO 4826, odporną na
zanurzenie w wodzie morskiej i mgle solnej oraz UNE-EN 13984: 2008, odporna na
penetrację korzeni.
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> Przykład Zbiornik nawadniający.

Ingenio, Gran Canaria.

Zadanie: Uszczelnienie zbiornika o wysokości 14 metrów, powierzchni 9200m2.
Ściany ze starego betonu, wykonano w różnych
etapach i pokryto zaprawą uszczelniającą, popękną.
Słabo przywierająca i powodująca duże straty wody
spowodowane przeciekami. Beton na podłodze jest
twardy, wykazuje wystarczającą odporność na trakcję
(>1,5 N / mm2) oraz odpowiednią porowatość.

Przygotowanie
podłoża:
1.Wykonano
ścianach,

aż

obróbkę
do

mechaniczną

wyeliminowania

na

wszystkich

betonu

słabo

przylegającego i w złej kondycji. Po wykonaniu tego
zadania zaobserwowano pęknięcia w betonie, więc
zastosowano zaprawę R4 do naprawy konstrukcji oraz
i uregulowania powierzchni ścian, aż do wysokości sześciu
płyt betonowych oryginalnego betonu. Pokryto narożniki
powierzchni pionowych i poziomych.
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>
2. Zastosowanie PRIMERFLEX PLUS, elastycznego, 100%
stałego, poliuretanowego systemu gruntującego
o średnim użyciu od 250 do 400 ml / m2, w zależności
od obszaru i porowatości podłoża, w celu uszczelnienia
porów i zwiększenia przyczepności.
3. Po utwardzeniu warstwy gruntującej czystą
polimocznikową hydroizolację (System ACE PU-100)
natryskiwano wysokociśnieniowym urządzeniem na
gorąco, dając średnią grubość 2 mm / m2. Średnia
dzienna wydajność 500 m2.
4. Powierzchnię podłogi oczyszcza się, naprawia
uszkodzenia zaprawą R4, połączenia zabezpiecza się
elastycznymi taśmami ACEBAND, a podłoże gruntuje
PRIMERFLEX PLUS, średnio 250 ml / m2. Po utwardzeniu
warstwy gruntującej nakłada się system ACE PU-100
o średniej wydajności 600 m2.
5. Wreszcie nałożono ciśnieniowo białą emalię
poliuretanową AR-373, dla ochrony przed
promieniowaniem UV.
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Hydroizolacja dachu
> Hydroizolacja i ochrona zielonych dachów.
> Wodoszczelność wszystkich typów dachów: płaskie lub odwrócone,
nowe lub restaurowane.

> Ochrona izolacji z pianki poliuretanowej.
> Odnawianie wszelkiego rodzaju dachów.
> Hermetyzacja (zamknięcie szczelną powłoką) dachów azbestu
z włókna cementowego.
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> Dachy z trakcjami pieszymi, wykończone antypoślizgowo, w dowolnym kolorze z tabeli RAL..
> Możliwe do natrysku na różne typy odpowiednio przygotowanych podłoży (cement,
zaprawa, ceramika, asfalt...), co umożliwia odrestaurowanie powierzchni bez dużych
nakładów pracy.

> D xxxx

19

> PRZYKŁAD: Zbiornik bużowy, Billbao.
Zadanie: Uszczelnienie i ochrona zbiornika dachem zielonym o
powierzchni 9800m2
Natrysk czystego systemu poliuretanowego ACE PU-100, o średniej grubości 2 mm nad
nowym podłożem betonowym, uprzednio gruntowanym PRIMERFLEX PLUS.
Zalety systemu:

> Produkt nie jest wrażliwy na wilgotność w normalnych warunkach otoczenia.
> Jego właściwości mechaniczne pozostaną stabilne, pomimo gwałtownych zmian
temperatur, nawiedzających miasto Bilbao.
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> Wytrzymuje ruch pojazdów
budowlanych i ciężarówek przy
dowożeniu gleby.

> Jest to membrana odporna na
uderzenia, na penetrację korzeni
zarówno zbrojona, jak i bez
dodatkowego zbrojenia. Spełnia
wymagania normy UNE-EN
13948:2008 w tym zakresie.

> Duży obszar pokrywany dziennie,
a gotowy do użycia w ciągu godzin.
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> PRZYKŁAD: Cajasol Tower. Sevilla.
Zadanie: uszczelnienie platformy zielonego dachu, oraz dachu płaskiego
budynku, przy użyciu systemu polimocznika ACE ART -7052 HE.
Architekt: Cesar Pelli. Obszar: 13.800 m2.
Zalety systemu.

> Platforma dachu opada o 20% i skręca: system ART 7052 HE zastyga w ciągu sekund
i perfekcyjnie dostosowuje się do podłoża.

> Tworzy szczelną membranę, która przywiera do podłoża i jest odporna na poruszanie sie
ciężkich pojazdów, niezbędnych przy dowożeniu ziemi gruntowej.

> Ma doskonałą wydajność w zastosowaniu, jako warstwa anty poślizgowa oraz na penetrację
korzeni zarówno warstwa zbrojona, jak i bez dodatkowego zbrojenia. Spełnia wymagania
normy UNE-EN 13948:2008 w tym zakresie.

> Duży obszar możliwy do pokrycia dziennie i być gotowy do użycia w ciągu godzin.
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> Pływalnie

Obiekt wytrzymał trzęsienie ziemi o sile 7.9, które nawiedziło Santiago de Chile w 2015 roku.

> Do zastosowania w PŁYWALNIACH, SZTUCZNYCH JEZIORACH,
WODOSPADACH, JAKUZI, ZJEŻDŻALNIACH BASENOWYCH, FONTANNACH...
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> KOMPOZYCJE ARCHITEKTURY

ZALETY:
> Jest to membrana elastyczna, ciągła, w pełni
wodoodporna i bakteriologicznie stabilna.
> Dostosowuje się do powierzchni, niezależnie od tego,
jak jest nieregularna, ma silną przyczepność do
najczęściej występujących podłoży (betonu, poliestru,
metalu, ceramiki ...), a zatem może być stosowany
zarówno w nowych budowach, jak i rekonstrukcjach.
> Może mieć stały kontakt z zimną, gorącą, słodką i słoną
wodą.
> Może być wykończona warstwą błyszczącą i kolorową,
> ... a w niektórych przypadkach może być jedynym
systemem wodoszczelnym, dającym lekką,
trójwymiarową powłokę dla materiałów, jak pianka,
polistyren lub drewno, w dekoracjach lub meblach.
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> Bezpieczeństwo
> ROZWIĄZANIA

ANTYWYBUCHOWE
I ZAAWANSOWANEGO BEZPIECZEŃSTWA.
ACE Blast Mitigation jest systemem na bazie
polimocznika,

który

został

specjalnie

sformułowany w taki sposób, aby zapewnić
najwyższą

ochronę

przed

materiałami

wybuchowymi i pociskami. Ten system ma
dużą

przyczepność

do

podłoża,

dużą

elastyczność i odporność na ścieranie, ale
przede

wszystkim

ma

dużą

zdolność

pochłaniania energii.
System ten może być natryskiwany zarówno
wewnątrz,

jak

bezpośrednio

i

na

na

zewnątrz.
ścianę

Kładziony

budynku

z odpowiednią grubością, system ten oferuje
skuteczną
i pociskami,

ochronę
które

przed

deflagracją

mogłyby

zniszczyć

konstrukcję zapobiegając zagrożeniu ludzi lub
sprzętu.
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> ROZWIĄZANIA OCHRONY PASYWNEJ

>

Bezpieczeństwo
PRZECIWPOŻAROWEJ I ANTYWYBUCHOWEJ

Wraz z agencjami bezpieczeństwa, siłami policyjnymi, działami inżynieryjnymi z różnych uniwersytetów
i laboratoriów, specjalizującymi się w standardach bezpieczeństwa, opracowaliśmy skuteczne i unikalne
rozwiązania zabezpieczające przed pożarami i wybuchami, niezależnie czy są spowodowane przez
człowieka lub naturalne. To pozwala nam na analizę poziomu ryzyka dla każdej sytuacji oraz
zaproponowanie najbardziej korzystnej opcji ochrony pasywnej, opierając się na naszej wiedzy
i doświadczeniu, a także na planach ryzyka ustanowionych przez odpowiednie władze.
Nasze systemy zabezpieczeń pasywnych, zaawansowanego bezpieczeństwa, zapewniają integralną
ochronę konstrukcji, ponieważ nie tylko zapobiegają lub łagodzą szkody spowodowane wybuchem, ale
dodatkowo opierają się potencjalnemu pożarowi wynikającemu z eksplozji, która zagraża integralności
budynków.
Posiadamy unikalny i sprawdzony system ochrony biernej konstrukcji przed wybuchem i pożarem. Filary,
ściany, konstrukcje metalowe ... mogą być powlekane, zarówno w nowych jak i istniejących konstrukcjach.

> Obiekty gospodarcze, mogące być narażone na wybuchy
Przemysł chemiczny, sieć dostawy i zbiorniki gazu, produkcja energii elektrycznej,
produkcja i przechowywanie węglowodorów (rafinerii), produkcji i przechowywania
pirotechniki, składowisk i recyklingu odpadów, przechowywania amunicji, nawozów,
wyrobów tekstylnych ...
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> Przemysł
> ELEKTROWNIE I ROZDZIELNIE PRĄDU
Systemy ACE by ARTCOAT doskonale sprawdzają się jako izolatory elektryczne, dzięki czemu
można uniknąć łuku elektrycznego na chodnikach w elektrowniach i podstacjach.
Ponadto ACE by ARTCOAT chronią maszyny i elementy metalowe przed korozją, szczególnie
gdy są one w pobliżu wybrzeża. Systemy te zapewniają dużą odporność na zużycie, przed
działaniem wiatru i pyłu.
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>

>

Przemysł

Wytrzymują wysokie temperatury, są odporne na wstrząsy termiczne i utrzymują
elastyczność w niskich temperaturach. W konsekwencji są one stosowane w zimnych
magazynach, turbinach, zaworach ...

> Odporna na działanie roztworów alkalicznych, a także kilku kwasów.
> Chronią powierzchnie przed korozją środowiskową i zapobiegają osmozie.
> Ze względu na ich wysoką odporność na ścieranie i zużycie, systemy te są stosowane do
powlekania lejów i sit.

> Odporność na wodę morską i mgłę morską.
> Ze względu na dużą elastyczność, odporność na ścieranie i przyczepność, nadają się
do powlekania materiałów o różnych współczynnikach wydłużenia

> Nasze systemy powstrzymują sporadyczne rozlania i stanowią wtórną warstwę
zabezpieczającą hydro-karbonaty. Mogą pozostawać w bezpośrednim kontakcie
z różnorodnymi substancjami chemicznymi.
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> Przemysł
> APLIKACJE W SEKTORZE WYDOBYWCZYM
MEMBRANA PRZECIWKOROZYJNA I ZMNIEJSZAJĄCA ZUŻYCIE.
Czynniki ryzyka:
KOROZJA.
Deterioration
because of the
environment.

ZUŻYCIE.
Straty wynikające
ze zwiększonego
tarcia.

Zagrożony
sprzęt:
• Zbiorniki zasilające lub
przechowujące.
• Komórki flotacyjne.
• Skrzynie transportowe.
• Rygle, rynny i rury
transportujące płyny.
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>

Przemysł

POLIMOCZNIKI ACE by ARTCOAT
> 100% stała, bezrozpuszczalnikowa powłoka.
> Doskonała odporność na ścieranie i zużycie
> Bardzo szybkie wysychanie i powrót do działania.
> Szeroki zakres grubości od 1,5 mm do> 10 mm.
> Duża przyczepność do podłoża.
> Może być natryskiwany na gumę.
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>

Przemysł

> APLIKACJE W SEKTORZE STOCZNIOWYM
POLIMOCZNIKI
> Skuteczne zabezpieczenie antykorozyjne, odporne na
działanie wody morskiej i mgły morskiej.

> Odporność na uderzenia i zużycie, nasze systemy
mogą być stosowane zarówno na zewnątrz, jak
i wewnątrz łodzi.

> Zabezpieczają

rozlania. Mogą pozostawać
w bezpośrednim kontakcie z różnorodnymi substancjami
chemicznymi, jak hydro-karbonaty.

> Przy pomocy naszych systemów można wykonać
certyfikowane powierzchnie antypoślizgowe w szlakach
komunikacyjnych.

> Ciągłe, gładkie membrany zapobiegających
namnażaniu mikroorganizmów. Z tych powodów mogą
być stosowane w spiżarniach, lodówkach, chłodniach
lub zbiornikach wody pitnej i są doskonałym pokryciem
pokładów statków rybackich, pojemników na produkty
żywnościowe lub hydroizolacją hodowli rybnych.

> Szybkie nałożenie i powrót do użycia pozwala skrócić
przestoje. Mogą być nakładane zarówno w porcie jak
i na statku.

Piany poliuretanowe
> Wtryskiwanie piany dla izolacji termicznej.
Zastosowanie: • Kontenery • Nabrzeża
• Pokrywy i kaski• Boje • Chłodnie
• Składy, platformy, itp.
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> SYSTEMY POLIMOCZNIKOWE
Przygotowanie podłoża i poszczególnych punktów membrany
> Podłoże musi być czyste, bez smaru, brudu, luźnych lub niewłaściwie przywartych cząstek oraz wszelkich innych
zanieczyszczeń, które uniemożliwiają przyleganie (znaki, utlenianie ...).
> Musi być suche, bez zatrzymanej wody i przy minimalnym przenikaniu pary.
> Musi mieć otwarte pory, aby sprzyjać przyleganiu mechanicznemu/ przyczepności.
> Biorąc pod uwagę, że membrana przyjmie kształt podłoża i nie jest samopoziomująca, należy sprawdzić, że podłoże
ma wymagany poziom.
> Podłoże musi być trwałe o minimalnej wytrzymałości na rozciąganie 1,5 N / mm2 i ściskanie co najmniej 25 N / mm2,
a w przypadku betonu:
• zakonserwowane przez 28 dni krzepnięcia, bez żelowania, z jakościowego betonu i z PH pomiędzy 9-12.
• W przypadku budowania z zaprawy powierzchni nachylonej, powierzchnie muszą mieć tę samą wytrzymałość
na rozciąganie, doskonałą przyczepność do płyty i pionowego ornamentu.
> Bez pęknięć lub innych uszkodzeń, wszystkie ostre krawędzie wygładzone lub zaookrąglone.

Przygotowanie poszczególnych punktów.
Połączenia powierzchni pionowych i poziomych
1. Powierzchnia pozioma/ ściana.
2. Kąt prosty w złączu należy skorygować przez utworzenie łuku z zaprawy
murarskiej odpornej, która ma dobrą przyczepność do podłoża.
3. Zastosowanie podkładu PROMERFLEX PLUS lub EPOPRIMER.
4. Zastosowanie polimocznika ACE PU 00 lub ART 7052 HE.

Systemy odwadniające
1. Podłoże betonowe.
2. Uformowanie spadku z zaprawy, wygładzone krawędzie.
3. PRIMERFLEX PLUS lub EPOPRIMER BV do powierzchni
porowatych. Zużycie około 0,200 ml/m2 na całości
powierzchni i rynnie.
4. Natryśnięcie polimocznika ACE PU-100 lub ART-7052 HE o
średniej grubości 2 mm, rozpylając tak głęboko, na ile pistolet
pozwala, grubość na krawędzi 3 mm.

Odwodnienie z instalacją rury
1. Podłoże betonowe
2. Rura odwadniająca
3. PRIMERFLEX PLUS lub EPOPRIMER BV do powierzchni
porowatych na całości powierzchni i rynnie.
4. Umieszczenie elastycznej taśmy ACEBAND uzbrojonej w
geotkaninę owijającą połączenie powierzchni i rury,
obejmujące co najmniej 10 cm w dół.
5. Natryśnięcie wodoszczelnego polimocznika ACE PU-100 lub
ART-7052 HE o średniej grubości 2 mm, rozpylając tak
głęboko, na ile pistolet pozwala, grubość na krawędzi 3 mm.

Połączenia
1. Połączenia betonowe z zaokrąglonymi krawędziami <5cm.
2. PRIMERFLEX PLUS lub EPOPRIMER BV do powierzchni
porowatych.
3. . Wypełnić szczelinę za pomocą szpachlówki polimerowej ACE
MP-4090 lub poliuretanu.
4. Położenie hydroizolacji ACE PU-100 lub ART-7052 HE o
minimalnej grubości 3 mm.
1. Połączenia betonowe z zaokrąglonymi krawędziami >5cm.
2. PRIMERFLEX PLUS lub EPOPRIMER BV do powierzchni
porowatych.
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3. . Wypełnić szczelinę za pomocą szpachlówki polimerowej ACE
MP-4090 lub poliuretanu.
4. Elastyczna taśma ACEBAND z geowłókniną (zaleca się w
miarę możliwości kształt omega)
5. Hydroizolacja ACE PU-100 lub ART-7052 HE o minimalnej
grubości 3 mm.

> Systemy budowlane
SYSTEM: PARKING
Wykonanie systemu
Alifatyczna powłoka ALIFLEXm, w odpowiednim kolorze.
Hydroizolacja polimocznikowe ACE PU-100 lub ART-7052 HE
o minimalnej grubości 3 mm.
RIMERFLEX PLUS lPUR, około 0,200 ml/m2
Przygotowanie powierzchni: naprawa podłoża i obróbka elementów
według wykresu ACE. Betonowe podłoże lub nachylenie z zaprawy:
mocna, czysta, sucha i pory otwarte.

SYSTEM: ZIELONY DACH
WYKONANIE SYSTEMU
Sadzenie nasion.
Żyzna gleba
Warstwy kamieni, bądż karty PE.
Geowłóknina.
Hydroizolacja polimocznikowe ACE PU-100 lub ART-7052 HE
Podkład PRIMERFLEX PLUS
Naprawa podłoża i obróbka elementów membrany
Betonowe podłoże lub nachylenie z zaprawy: mocne, czyste,
suche i pory otwarte.

SYSTEM: ANTYWYBOCHOWY
WYKONANIE SYSTEMU
Farba akrylowa OPCJONALNIE
Zaprawa GTS-SIFEX IF.EXX , grubość 4.5 cm/m2.
System hydroizolacji polimocznikowej grubość 6 mm/m2.
Podkład PRIMERFLEX PLUS, uzycie 0,250 lit/m2.
Zaprawa SIFEX IF.EE SECURIT EI.180, grubość 4,5 cm/m2 .
Naprawiony beton zbrojony
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www.acebyartcoat.com
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