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M A T E R I A Ł Y   A N T Y K O R O Z Y J N E 

 

BUDOWA

 
1- folia ochronna, 2- folia przekładkowa, 3- żywica 

syntetyczna,  

4- włókna szklane, 5- tkanina z włókna szklanego  

 

Właściwości fizyczne powłoki z materiału 

standardowego (ANTICOR GRP-S) 

 ANTICOR GRP 

Kompozytowy materiał na powłoki przeciwkorozyjne 

i ochronne, utwardzane promieniowaniem UV, dla 

obiektów metalowych,  betonowych, z tworzyw 

sztucznych i innych. Czas utwardzania zależy od 

intensywności promieniowania UV i może wynosić 

kilkanaście minut do kilku godzin. 

Materiał jest dostępny w trzech odmianach: 

S- standardowej 

C- o szczególnej odporności chemicznej, 

F- o podwyższonej odporności ogniowej  

   

ZASTOSOWANIE 

Na izolacje  przeciwkorozyjne rurociągów; 

szczególnie nadziemnych i nadwodnych, izolacje rur 

ochronnych,  izolacje przeciwkorozyjne zbiorników, 

izolacje przeciwwilgociowe i odporne na ścieranie 

różnych obiektów betonowych i kamiennych oraz 

wykładziny i powłoki  pojemników narażonych na 

działanie czynników chemicznych. 

 

CECHY  I  ZALETY POWŁOK 

 Bardzo dobre właściwości mechaniczne, w tym 

szczególnie duża odporność na ścieranie 

 Bardzo dobre właściwości elektryczne, w tym duża 

rezystancja właściwa skrośna, dobra współpraca  

z ochroną katodową 

 Dobra odporność na większość czynników 

chemicznych (odporność ta jest znacznie wyższa  

dla powłok z materiału w odmianie C). 

 

Parametry Jednostki ANTICOR GRP 

Wytrzymałość dielektryczna kV/mm 17 

Temperatura stosowania 0C do 100 

Przyczepność do stali* MPa 12 

Wytrzymałość na zginanie MPa 160 

Udarność kJ/m2 60 

Twardość Barcol 61 
*Z primer-em ANTICOR Gel 

Właściwości fizyczne były badane wg norm: ISO 180,  

ISO 527, ASTM D 100, ASTM G42, ASTM D 3039,  

ASTM D 2583,  

ANTICOR GRP dostarczany jest w rolach o rozmiarach  

0,6m10m, lub rolkach 90mm10m, umieszczanych  

w  odpowiednim opakowaniu ochronnym i kartonach odpornych na 

promieniowanie UV. Grubość 1; 1,5 i 2mm 

 

ANTICOR Gel jest dostarczany w  pojemnikach  2,5kg. 
 

ANTICOR Sp. z o.o.  posiada certyfikat jakości ISO 9001. 
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Proces technologiczny nakładania powłok ANTICOR GRP 
 

I. Przygotowanie powierzchni 
Przygotowana powierzchnia musi być czysta, sucha i odtłuszczona. Powierzchnia metalowa powinna być 
przygotowana do klasy czystości minimum St3 (PN-ISO 8501). Powierzchnię z tworzywa sztucznego (PE, PP, lakierową), 
należy zeszorstkować za pomocą papieru ściernego, szczotki drucianej lub łagodnej obróbki strumieniowo-ściernej.  
Z powierzchni świeżo dojrzałego betonu musi być usunięte biała powłoka mleczka cementowego. 
 

II. Warunki nakładania 
Podczas nakładania powłoki wilgotność względna nie powinna przekraczać 60%. Temperatura otoczenia powinna 
wynosić 5˚C powyżej punktu rosy natomiast temperatura powierzchni zabezpieczonej 3˚C powyżej punktu rosy. 
Powłoka może być nakładana w zakresie temperatur od -15˚C do 70˚C, ale przy wilgotności względnej podanej wyżej. 
Wilgotność betonu musi być niższa od 5%.  
 

III. Nakładanie powłoki  
Operacje przygotowania, oraz nakładania powłoki powinny być wykonywane w rękawicach ochronnych. W przypadku 
wykonywania prac w pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić  efektywną wentylację.   
Jeżeli powłoka posiada odpowiedni kształt, wymagający wcześniejszego przygotowania, to musi być ona przygotowana  
w pomieszczeniu pozbawionym promieniowania UV. 

a) Na powierzchnię przygotowaną zgodnie z (I) należy nałożyć  podkład (primer) ANTICOR GEL , za pomocą pędzla lub 
wałka, tak żeby wykraczał poza obszar przeznaczony do zabezpieczenia po koło 50mm. Grubość powłoki primera  
zależy od profilu nierówności podłoża (około 75 – 120 mikronów). Nowe rury, charakteryzujące się powierzchnią  
o gładkim profilu, wymagają cieńszej warstwy primera, a rury używane, po przygotowaniu powierzchni, wymagają 
grubszej warstwy. To samo dotyczy powierzchni betonu. 

b) Przed nałożeniem powłoki należy odkleić, od materiału w formie arkusza, dolną folię zabezpieczającą, a od 
materiału w formie rolki, także folię górną.  Następnie należy powłokę nałożyć na zabezpieczaną powierzchnię, na 
wilgotny primer, z umiarkowanym naprężeniem, z zakładka min 55% (rolki) lub 50mm (arkusz po usunięciu folii 
ochronnej w obrębie zakładki), unikając pofałdowania. 

c) Pofałdowania i pęcherze powietrzne należy usunąć wałkiem gumowym. Jeżeli zachodzi potrzeba połączenia  kilku 
odcinków powłoki w kierunku podłużnym, to należy nakładać je stosując zakładkę 50mm. W miejscu zakładki 
należy usuną również folię górną (z powłoki, która znajdzie się pod zakładką). Po całkowitym utwardzeniu  powłoki 
folię górną należy usunąć. 

d) Jeżeli jest zabezpieczany obszar rury, który będzie leżał na podporze, to należy wykonać nawinięcie –1,5 obrotu 
(tzn. z zakładką 50% obwodu). Pozycja początkowa owinięcia – godz. 9,  końcowa „godz. 3” Na dolnym obwodzie 
rury będą dwie warstwy materiału, co zapewnia doskonałą ochronę mechaniczną oraz spójność krawędzi. 
 

IV. Utwardzanie 
Dla właściwego utwardzenia powłoki musi być zapewniony odpowiedni poziom natężenia światła dziennego. Jeśli 
jest on niewystarczający wówczas należy użyć lamp emitujących promieniowanie UV, o długości fali 360 ÷ 420nm. 
Przeciętny czas całkowitego utwardzania dla powłoki, przy dobrym świetle dziennym wynosi 1-2 godziny, jednakże 
dokładny czas utwardzania zależy od poziomu naświetlenia i  należy go oszacować doświadczalnie, na próbce.  
Po całkowitym utwardzeniu powłoki mogą być malowane, po uprzednim, lekkim zeszlifowaniu. 

 

V. Sprawdzanie jakości powłoki  
Po całkowitym utwardzeniu powłoka powinna być gładka bez zmarszczek i pofałdować. Należy przeprowadzić 
badanie szczelności za pomocą defektoskopu iskrowego. Napięcie próbne powinno wynosić 3kV/mm grubości  
powłoki, nie więcej jednak niż 15kV. W przypadku wykrycia wad ich obszary należy zeszlifować i nałożyć dodatkową 
warstwę materiału powłokowego, tak aby całkowicie wypełnić wadliwe miejsca. Obszary te, po całkowitym 
utwardzeniu powłoki, należy ponownie zbadać defektoskopem. 
 

VI. Przechowywanie, transport 
Materiały powłokowe  należy przechowywać w chłodnym, suchym i dobrze przewietrzanym miejscu w zakresie 
temperatur od 10˚C do 25˚C. 
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