Halar

Halar
Halar E-CTFE is een hoogwaardig thermoplastisch fluorpolymeer die wordt geproduceerd door Solvay Solexis,
USA. Deze bekleding is chemisch zeer resistent, ook bij
hogere temperaturen (150 °C). De anti-kleef eigenschappen van Halar zijn goed. Er zijn echter ook fluorpolymeren
beschikbaar (zoals PTFE, FEP en PFA) waarvan de antikleef eigenschappen zelfs uitmuntend zijn.

Toepassingen
Door de combinatie van anti-kleef eigenschappen, slijtvastheid en uitmuntende
corrosiebescherming is Halar uitermate
geschikt voor het bekleden van:

• Filterketels, vaten, pompen, leidingen en
afsluiters voor de opslag en het transport van agressieve media.

• Machineonderdelen voor onder andere
de galvanische en halfgeleider industrie.

• Onderdelen waarbij de combinatie van
anti-kleef eigenschappen en slijtvastheid
vereist is.

Eigenschappen
en voordelen
Halar wordt aangebracht door middel van
elektrostatisch poederspuiten. Bij dit
procédé wordt de bekleding in meerdere
lagen aangebracht, waardoor de uiteindelijke laagdikte gevarieerd kan worden.
Afhankelijk van het gebruiksdoel kan een
optimale laagdikte worden geselecteerd.

Belangrijke eigenschappen van Halar:

• Uitmuntende corrosiebescherming in
combinatie met goede thermische
eigenschappen.

• Slijtvast.
• Glad en poriënvrij.
• Bevat geen oplosmiddelen.
• Goede anti-kleef eigenschappen.
Op verzoek zenden wij u de uitgebreide
informatie toe over de chemische bestendigheid van Halar.

Filterketel, inwendig voorzien van Halar

Bekledingsprocédé
Elektrostatisch poederspuiten wordt als
volgt uitgevoerd:

• Ingangscontrole op bekledingsgeschiktheid.

• Stralen conform SA 3 en ontstoffen.
• De te bekleden onderdelen worden voorverwarmd middels indirect gestookte
ovens tot boven het smeltpunt van Halar.

• Elektrostatisch poederspuiten.
Nadat het onderdeel is voorverwarmd,
wordt de primer (groen) in de vorm van
poeder op het onderdeel aangebracht.
Doordat er een potentiaal verschil is
tussen het te bekleden oppervlak en het
poeder, wordt het poeder aangetrokken
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Constructierichtlijnen
Om een goede en poriënvrije bekleding te
kunnen aanbrengen, moeten alle lassen
glad en poriënvrij zijn en alle scherpe
kanten afgerond op een zo groot mogelijke
radius. Verder dienen de onderdelen te
worden geconstrueerd volgens onze
maatvoorschriften, die wij u op verzoek
toezenden.
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Chemische en technische adviezen, schriftelijk dan wel mondeling, worden geheel vrijblijvend en naar beste weten
verstrekt. Zij zijn slechts te beschouwen als richtlijnen, waarvan door ons geen enkele aansprakelijkheid wordt aanvaard.

