Dlaczego warto stosować nowoczesne izolacje poliuretanowe i polimocznikowe?
Powłoki poliuretanowe - to najnowszy trend w technologii izolacji
1. posiadają najlepsze parametry izolujące
2. dają gwarancję szczelności izolacji
3. posiadają właściwości oddychające i nieoddychające
4. powłoki cechuje trwałość na długie lata
5. zwiększają wartość budynku do dalszej odsprzedaży
6. zastępują i naprawiają papę i powłoki bitumiczne
7. nie posiadają spoin (jednolita struktura)
8. dobra izolacja zapewnia duże oszczędności

Powłoki polimocznikowe - zastępują papę, farby, kleje
1. doskonała odporność na agresywne warunki atmosferyczne
2. doskonałe parametry mechaniczne i wytrzymałościowe
3. odporność na zanieczyszczenia biologiczne i chemiczne
4. bezproblemowe utrzymanie czystości
5. odporne na promieniowanie słoneczne
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Systemy do natrysku powłok chemicznych: HYPERDESMO ®
HYPERDESMO ® jest to ciekły materiał na bazie czystego elastomeru poliuretanowego, który wytwarza
ciągłą, elastyczną membranę. W zależności od przeznaczenia HYPERDESMO ® jest w pełni wodoodporny,
lub nawet selektywnie chemoodporny. HYPERDESMO ® występuje w ponad 80 chemicznych wariantach.
Jego właściwości sprawiają, że doskonale nadaje się do stosowania na wszystkich typach nawierzchni,
w budownictwie, przemyśle, zarówno podczas budowy obiektów, jak i ich renowacji.
HYPERDESMO ®jest trwałe, odporne na działanie promieniowania UV i czynników atmosferycznych.
W wersji zbrojonej geowłókniną stanowi powłokę poliuretanową idealną dla większości zabezpieczeń
dachowych, zbiorników, fontann, miejsc wilgotnych czy zanurzonych pod wodą.
HYPERDESMO ® zaaplikowane jako system zawierający piasek kwarcowy jest odporne na ruch pieszy, a
nawet stanowi element pokrycia parkingów samochodowych.
HYPERDESMO ® można barwić na dowolny kolor z palety RAL ®. HYPERDESMO ® pozwala na uzyskanie,
powłoki bitumicznej izolującej, dekoracyjnej, hydroizolującej i paroprzepuszczalnej.

Moc bez kompromisu

Wybrane zalety produktu
- bardzo niska cena w połączeniu z niespotykaną trwałością - gwarancja producenta na 25 lat (!)
- niedrogie profesjonalne agregaty Graveco mogą natryskiwać HYPERDESMO ®
- produkt posiada doskonałą, wysoką odporność na ścieranie i doskonałą przyczepność
- membrana HYPERDESMO ® jest całkowicie wodoodporna
- możliwa aplikacja natryskiem, pędzlem oraz wałkiem
- HYPERDESMO ® jest produktem jedno komponentowym
- membrana utwardza się powoli, samoczynnie, przy kontakcie z wilgocią z powietrza
- HYPERDESMO ® nakłada się na zimno (brak konieczności podgrzewania beczek)
- można stosować, latem, zimą, jest wysoce odporne na deszcz, nawet w momencie aplikacji
- wysoka odporność na ekstremalne temperatury od -40 ° C do nawet + 85 ° C (zależnie od wersji)
- posiada doskonałą elastyczność i wytrzymałość, również w wersji zastępującej silikony
- opakowania 1kg, 2kg, 5kg, 25kg do 250kg
- niektóre warianty produktu posiadają atest na kontakt z wodą pitną
- odpowiednią wersję produktu aplikować można na kamień, beton, szkło, drewno, metal, papę

Graveco Hulk CY-0115, CY-0116

Graveco Hulk 73:1 CY-0116, 65:1 CY-0115
Zalety:

- ciśnienie: 360 Bar (75:1, 65:1)
- prepływ: 11, 12 litrów/minutę

- olbrzymie ciśnienie natrysku (do 360 Bar)
- łatwa obróbka większości materiałów w tym HYPERDESMO ®
- łatwa konserwacja
- mobilność
- atrakcyjna cena

Typowe zastosowania:
- podkłady epoksydowe i powłoki poliuretanowe
- reperacja papy, izolacja UV piany poliuretanowej
- malowanie domów, malowanie farbami, lakierowanie
- pokrywanie nowych konstrukcji i ich konserwacja
- malowanie mostów, izolacja betonu, stali
- produkcja zbiorników i ich konserwacja
- natrysk substancji, dużej lepkości (lakiery, farby, powłoki)
- przemysłowe powłoki ochronne
- natrysk płynów o bardzo dużej zawartości ciał stałych

Informacja cenowa, oferty

www.graveco.com
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Graveco Hulk CY-0116 oraz Graveco Hulk CY-0115 to agregaty
natryskowe o najwyższej mocy, zapewniające pewne i bezkonkurencyjne działanie nawet w najtrudniejszych warunkach.
Połączenie wysokiego ciśnienia oraz natężenia przepływu
pozwoliło na stworzenie idealnego rozwiązania do pompowania i
natrysku bardzo lepkich płynów.
Graveco Hulk to bezpowietrzne urządzenia natryskowe
przeznaczone dla osób i firm pragnących posiadać bardzo
profesjonalny i wydajny system natryskowy.
Dzięki potężnemu siłownikowi pneumatycznemu urządzenie z
powodzeniem pompuje płyny o bardzo dużej zawartości ciał stałych
(powłoki poliuretanowe zawierające np. tytan, aluminium itp.), gęste
lakiery, powłoki bitumiczne, powłoki specjalne.

Graveco CY-1300

Graveco 30:1 CY-1300
- ciśnienie: 240 Bar (30:1)
- prepływ: 4 litry/minutę

Graveco 30:1 CY-1300 to urządzenie średniej wielkości i
niespotykanej mocy. Mała waga przy uzyskiwanym ciśnieniu do 240
Bar oraz możliwość montażu modułu zasysającego gęste poliuretany powoduje, że model ten jest często wybierany ze względu na
ekonomiczne korzyści i niską cenę zakupu.
Graveco 30:1 CY-1300 łatwo transportuje się na dach budynku,
nie wymaga instalacji długich węży podających materiał do
pistoletu.

Graveco CY-1450
Mały, wydajny system w bardzo przystępnej cenie, oferujący
trwałość, moc i niezawodność. Graveco 23:1 CY-1450 stworzony
został dla użytkownika, którego najważniejszym wyznacznikiem jest
niski koszt urządzenia w połączeniu z jego wydajnością.

Graveco 23:1 CY-1450
- ciśnienie: 160 Bar (23:1)
- prepływ: 2 litry/minutę

Zapraszamy serdecznie, doradztwo bezpłatne poparte wieloletnim doświadczeniem w branży urządzeń kontrolowanych numerycznie.
Zapewniamy również dostawy jednych z najlepszych komponentów chemicznych na świecie.
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