A Hempel cumpre
os objetivos com a
pintura de um tanque
de armazenamento de
crude de uma refinaria
Uma importante refinaria de petróleo dos Estados Unidos escolheu
o produto epoxídico isento de solventes da gama Hempaline como
revestimento interior para um tanque de armazenamento de crude ácido
com 61m de diâmetro.
Os revestimentos epoxídicos Hempaline são produtos com 100% de
volume de sólidos, que podem frequentemente ser aplicados numa demão
única e são de cura rápida. Isto permite aos nossos clientes reduzir custos
e tempo na manutenção dos equipamentos, o que possibilita uma rápida
retoma ao serviço e consequente obtenção de receitas.
O produto epoxídico Hempaline foi escolhido para esta aplicação devido
à sua capacidade de resistência às condições de acidez da carga
do tanque, crude de alto teor de enxofre. Hempaline proporcionará
uma proteção de longa duração ao tanque, minimizando os custos de
manutenção e repintura no futuro.
Devido à cura rápida, o epoxídico Hempaline permitiu que o tanque retomasse
a atividade, gerando receitas que de outra forma teriam sido perdidas caso
o período de paragem fosse mais dilatado. A gama Hempaline é fiável na
criação de uma rápida resistência a produtos químicos enquanto promove
uma proteção anticorrosiva duradoura.
hempaline.hempel.com

Caso real

Revestimentos Hempaline
Soluções de confiança em revestimentos
Em resumo
Cliente
Esquema de
pintura
Volume total
Aplicação

Importante refinaria dos EU
Hempaline Defend 630
Revestimento epoxídico fénolico
2.000 litros
Equipamento airless

O desafio
Uma importante refinaria dos EU precisava de um
revestimento interior, de longa duração e que exigisse
pouca manutenção, para um tanque de armazenamento
de crude ácido com 61m de diâmetro.
A solução
O Hempaline Defend 630 é um produto de cura rápida,
para interior, altamente resistente a produtos químicos,
concebido especificamente para ambientes de serviço
exigentes, como os que se verificam na indústria petrolífera
e do gás.
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