
Dura-Plate® UHS
Szybkoschnąca bezrozpuszczalnikowa farba epoksydowa 

Farba grubopowłokowa zapewniająca bardzo dobre pokrycie krawędzi i dająca możliwość szybkiego powrotu malowanego obiektu 

do ponownego użytkowania. Dziêki tym cechom farba zapewnia zdecydowanie lepsz¹ ochronê ni¿ konwencjonalne metody i produkty 

alternatywne. Mo¿liwośæ aplikacji pow³oki w systemie jednowarstwowym za pomoc¹ natrysku bezpowietrznego czyni farbê Dura-Plate® 

UHS rozwi¹zaniem przyjaznym dla u¿ytkownika. Farba szybko siê utwardza co jest istotne w przypadku malowania zbiorników s³u¿¹cych do 

przechowywania szerokiej gamy produktów takich jak ropa naftowa, woda pitna czy etanol.

INFORMACJE O PRODUKCIE

Właściwości Korzyści
 ■ Szybkie utwardzanie  zapewniaj¹ce szybki powrót obiektu do 

u¿ytkowania +/- 4 dni

 ■ Nak³adanie w jednej warstwie

 ■ Technologia Opti-CheckTM (pigmenty aktywowane optycznie)

 ■ Lepsze krycie na krawêdziach

 ■ Odpornośæ chemiczna i wytrzyma³ośæ na ścieranie

 ■ Ma³o intensywny zapach, niska zawartośæ LZO.

 ■ Krótsze czasy przestoju i ni¿sze koszty

 ■ Krótszy czas nak³adania i ni¿sze koszty

 ■ Szybsza i bardziej dok³adna kontrola

 ■ Dobre pokrywanie krawêdzi i spoin

 ■ Przed³u¿ony okres eksploatacji 

 ■ Korzystne z punktu widzenia przepisów dotycz¹cych ochrony 

środowiska.

Lepsza ochrona

Wyj¹tkowe w³aściwości farby Dura-Plate® UHS wynikaj¹ z po³¹czenia 

zaawansowanego systemu utwardzania aminami z doskonale dobranymi 

w³aściwościami reologicznymi. System utwardzania zapewnia wysok¹ 

odpornośæ chemiczn¹ i doskona³e w³aściwości barierowe. W³aściwości 

reologiczne pozwalaj¹ na utrzymanie grubości warstwy farby na 

krawêdziach, zapewniaj¹c maksymalne pokrycie krawêdzi i spoin.

Łatwiejsza i szybsza aplikacja

Farba Dura-Plate® UHS zosta³a zaprojektowana z myśl¹ o ³atwości 

aplikacji. Przyjaznośæ dla u¿ytkownika wynika z w³aściwości reologicznych 

umo¿liwiaj¹cych równomierny natrysk i tworzenie jednolitej warstwy, 

a tak¿e wyd³u¿onego czasu ¿ycia mieszaniny pozwalaj¹cego na nak³adanie 

za pomoc¹ pojedynczej pompy do natryskiwania bezpowietrznego. Farba 

jest grubopow³okowa i bezrozpuszczalnikowa dziêki czemu mo¿liwe jest 

nak³adanie pow³oki za pomoc¹ pojedynczej warstwy.

Szybsza i bezpieczniejsza kontrola

Zastosowanie Opti-CheckTM - technologii wykorzystuj¹cej 

pigmenty aktywowane optycznie (OAP) umo¿liwia ³atwe 

i dok³adne sprawdzenie pow³oki farby pod k¹tem obecności 

niedomalowañ, kraterów i zbyt niskiej grubości pow³oki. 

Pozwala to nak³adaj¹cym na szybkie poprawki przed 

oddaniem do eksploatacji.

Mniejsza szkodliwość dla środowiska

Niska zawartośæ LZO i ma³o intensywny zapach, farba ma 

mniejszy wp³yw na środowisko i jest bezpieczniejsza 

w stosowaniu ze wzglêdu na wysok¹ temperaturê zap³onu. 

Dziêki temu mo¿liwa jest aplikacja farby na miejscu 

monta¿u przy minimalnym zak³óceniu innych czynności 

wykonywanych w tym samym czasie w ramach projektu. 



INFORMACJE O PRODUKCIE

Podstawowe zastosowania

Od lat 90. farba Dura-Plate® UHS jest stosowana zamiast tradycyjnych rozpuszczalnikowych farb epoksydowych do 

malowania zbiorników w bran¿y morskiej oraz przemyśle petrochemicznym i gazownictwie. Farba Dura-Plate® jako 

pierwsza zapewni³a 20-letni przewidywany okres eksploatacji zbiorników balastowych jednostek p³ywaj¹cych marynarki 

wojennej USA. Jednocześnie sta³a siê najchêtniej wybieran¹ farb¹ zbiornikow¹ do malowania zbiorników na ropê naftow¹ 

i ci¹gle umacnia swoj¹ pozycjê na rynku. Dostêpna obecnie na ca³ym świecie farba Dura-Plate® UHS jest stosowana w 

coraz wiêkszej liczbie bran¿ i na coraz wiêkszym obszarze.

 ■ Przemysł petrochemiczny i gazownictwo: Rafi nerie, terminale i ruroci¹gi, instalacje offshore

 ■ Energetyka: Zbiorniki na paliwo, energetyka j¹drowa

 ■ Branża morska: Zbiorniki do przechowywania ropy naftowej oraz zbiorniki balastowe na wodê

 ■ Infrastruktura i przemysł: Zbiorniki do magazynowa wody, oczyszczalnie ścieków.

Co czyni fi rmę Sherwin-Williams wyjątkową?

Wiemy, ¿e fakt, ¿e dostarczamy Ci coś wiêcej ni¿ tylko produkt, czyni fi rmê Sherwin-Williams wyj¹tkow¹. Zapewniamy 

kompleksowe rozwi¹zania – od szerokiej oferty produktowej po profesjonalne doradztwo techniczne obejmuj¹ce zakres 

od przygotowania specyfi kacji po przeprowadzenie kontroli w miejscu inwestycji. W kwestii zabezpieczenia elementów 

infrastruktury mo¿esz polegaæ na fi rmie Sherwin-Williams – Twoim partnerze w zakresie ochrony aktywów.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej
www.sherwin-williams.com/protectiveEMEA
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