
4 soluții tehnice proiectate pentru reducerea costurilor de mentenanță

- Beneficiezi de 10% reducere până la data de 15.07.2016!-



Ce beneficii pot aduce sistemele de protecție anticorozivă pentru afacerea ta? 

Dupa o analiză riguroasă a suprafelor ce se doresc a fi protejate, sistemele de protecție anticorozivă îți oferă
următoarele avantaje: 

 Cresc durata de funcționare a instalațiilor

 Reduc întreruperile neprevăzute pentru reparații și intervenții

 Asigură funționarea continuă a echipamentelor

 Costuri de mentenanță reduse

 Soluții adaptate condițiilor de mediu



Rolul produselor anticorozive și soluțiile pentru afacerea ta 

Acoperirile anticorozive au rolul de a neutraliza efectul factorilor
agresivi prezenți în mediul de lucru, păstrând calitatea materialelor.
Practic, acestea ajută la menținerea capacității de producție în condiții
optime, crescând ciclul de viață al echipamentelor industriale.

Pentru obținerea celor mai bune rezultate, vă propunem utilizarea
produselor precum CP 54 SF/LF, Ultraperform 2R, Proguard CN-1M și
Proguard CN 200. Aceste sisteme anticorozive pot fi utilizate în cele
mai severe condiții chimice, termice și mecanice, îndeplinind în același
timp standardele stricte de calitate și performanță din domeniul
industrial.

Ai garanția unei protecții anticorozive sigure și eficiente, datorită
experienței castigate cu peste 70.000 de m2 de protecție anticorozivă
aplicată și peste 50 de proiecte de succes.



Date tehnice ale produsului CP 54 SF/LF 

CP 54 SF/LF este un polimer ceramic epoxidic bicomponent, care crează un strat de protecție anticorozivă, 
cu o rezistență deosebită la abraziune, ce se poate aplica pe o gamă largă de suprafețe metalice, fibra de 
sticlă, material plastic armat, suprafețe din beton din medii agresive.

 Nu conține solvenți
 Conține particule ceramice
 Rezistență la abraziune
 Flexibilitate
 Se aplică un singur strat
 Prezent pe piață de mai mult de 10 ani
 Opțional: protecție antibacteriană



Date tehnice ale produsului Ultraperform 2R 

Ultraperform 2R este un produs bicomponent, pe bază de cauciuc, ce se poate aplica prin pulverizare airless.
Având în componență particule organo-ceramice, acesta asigură rezistență chimică, precum și rezistența la
coroziune și abraziune pentru o varietate largă de suprafețe expuse unui mediu agresiv.

Zone de aplicare: 

 Rezervoare și conducte
 Biocoroziune
 Biogaz și biomasă
 Industria alimentară
 Construcții maritime
 Instalații industria chimică
 Aplicații beton
 Sistem pardoseli



Date tehnice ale produsului Proguard CN-1M

Proguard CN 1M este un material ultramodern bicomponent foarte rezistent la temperaturi ridicate și la stres 
chimic, conținând particule microceramice, armat cu nano-particule, pe bază de rașini ultramoderne tip Novolac, 
ce formează un strat de protecție anticorozivă, cu o rezistență deosebită la substanțe chimice și la abraziune, 
aplicabil pe o gamă largă de suprafețe supuse unor condiții deosebit de agresive și unor temperaturi ridicate.

Sistem de protecție anticorozivă pentru un rezervor 



Date tehnice ale produsului Proguard CN 200

PROGUARD CN 200 este un material de protecție special compozit bicomponent ce conține microparticule
ceramice și ranforsat cu nano - particule, având la bază celor mai noi rașini de tip Novolac, ce crează un strat de
protecție cu o rezistență deosebită la abraziune, la coroziune, la agenți chimici și se poate aplica pe o gamă
largă de suprafețe metalice din medii extrem de agresive expuse temperaturilor ridicate.

 Protecție internă pentru rezervoare de stocare și pentru conducte 
 Industria gazului/petrolului
 Stații de tratare a apei
 Instalații de apă potabilă, cu temperatura de până la 85 °C
 Aplicații onshore/offshore
 Desalinizarea apei de mare 
 Industria biogazului



Indiferent de industria în care activezi îți stăm la dispoziție cu sfaturi și recomandări complete privind aplicarea 
polimerilor ceramici. Contactează-ne acum și hai să găsim împreună produsele care se potrivesc lucrărilor tale!

B-Team Corrosion Protection 

Str. Vasile Voiculescu, Nr. 26, Sector 3, 031236, București, România

(+4) 021 205 30 20
(+4) 0747 133 933

cristian.gabor@bteam.ro
office@bteam.ro

Web-site: www.anticoroziv.eu /  www.antiabraziv.eu

Beneficiază acum de 10% discount! 
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