
Fast Clad® ER
Szybkoschnąca bezrozpuszczalnikowa farba epoksydowa 
umożliwiająca szybkie przywrócenie obiektu do eksploatacji 

Fast-Clad ER zapoczątkowała nowy rozdział w technologii bezrozpuszczalnikowych farb epoksydowych w zakresie skuteczności 

dzia³ania i mo¿liwości szybkiego powrotu obiektu do eksploatacji. Wysoka elastycznośæ i bardzo szybki czas utwardzania to parametry, 

które oprócz grubopow³okowości, doskona³ego zachowania grubości na krawêdziach i ³atwości aplikacji s¹ charakterystyczne dla farb 

epoksydowych fi rmy Sherwin-Williams. Produkty te zapocz¹tkowa³y erê farb epoksydowych umo¿liwiaj¹cych przywrócenie malowanego 

obiektu do eksploatacji w czasie 24 godzin i krótszym. 

INFORMACJE O PRODUKCIE

Właściwości Korzyści
 ■ Bardzo szybkie utwardzanie: mo¿liwośæ obróbki po 3 godzinach, 

mo¿liwośæ zanurzenia po 24 godzinach

 ■ Nak³adanie w jednej warstwie

 ■ Technologia Opti-CheckTM (pigmenty aktywowane optycznie)

 ■ Lepsze krycie na krawêdziach

 ■ Elastycznośæ (rozci¹gliwośæ 5%)

 ■ Ma³o intensywny zapach, niska zawartośæ LZO.

 ■ Krótki okres oczekiwania pozwala zaoszczêdziæ czas i zmniejszyæ 
koszty

 ■ Krótszy czas aplikacji i ni¿sze koszty

 ■ Szybsza i bardziej dok³adna kontrola

 ■ Dobre pokrywanie krawêdzi i spoin

 ■ Przed³u¿ony okres eksploatacji

 ■ Po¿¹dane z punktu widzenia przepisów dotycz¹cych ochrony 
środowiska.

Szybkość 

Mo¿liwośæ aplikacji w systemie jednowarstwowym oraz bardzo szybki 

czas utwardzania pozwalaj¹ na przywrócenie obiektu do eksploatacji 

w czasie 24 godzin i krótszym (w zale¿ności od temperatury). Aplikacja 

farby na wytwórni pozwala na obróbkê konstrukcji w czasie 3 godzin lub 

krótszym. Po takim samym czasie mo¿na ju¿ chodziæ po malowanym 

obiekcie, co znacznie skraca czas inspekcji.

Najlepsze parametry 

Du¿a gêstośæ usieciowania utwardzaczem aminowym w po³¹czeniu 

z ulepszonymi w³aściwościami reologicznymi zapewniaj¹ wysok¹ 

odpornośæ chemiczn¹, elastycznośæ pow³oki oraz doskona³e w³aściwości 

barierowe. Kombinacja tych parametrów w po³¹czeniu z ulepszonym 

zachowaniem grubości na krawêdziach, zapewnia bardzo trwa³e 

rozwi¹zanie, mog¹ce s³u¿yæ dziesi¹tki lat zarówno w zanurzeniu 

w zbiornikach na ropê naftow¹ i zbiornikach balastowych jak i przy 

jakimkolwiek innym dopuszczalnym zastosowaniu.

Szybsza 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. 



INFORMACJE O PRODUKCIE

Podstawowe zastosowania

Wszystkie bran¿e, dla których szybki powrót obiektu do u¿ytkowania i trwa³ośæ odgrywaj¹ kluczow¹ rolê mog¹ wykorzystaæ 

bardzo szybkie utwardzanie farby Fast Clad ER. Przemys³ petrochemiczny i gazownictwo oraz bran¿a morska s¹ dobrymi 

przyk³adami z licznymi zastosowaniami: 

 ■ Zbiorniki na ropê naftow¹

 ■ Zbiorniki na paliwo

 ■ Ruroci¹gi

 ■ Instalacje podmorskie i zbiorniki offshore

 ■ Zbiorniki balastowe na wodê

 ■ Zbiorniki na ropê naftow¹ wykorzystywane na tankowcach

 ■ Wnêtrza zbiorników na wodê pitn¹.

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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