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  Sıcak potlamadan 2K  
püskürtme makinesine 

 
 
 
Cameron'un bir alt yüklenicisi olan Freeman France,Beziers'te Fransa'nın Güneyinde kurulmuştur. Petrol 
pompalama tesislerinde kullanılan geniş veya çok büyük boyutlu boruların kaplanmasında uzmanlaşmıştır. 
Otomatik boyama uygulamaları Cameron'un tesisinde yapılmaktadır. Freeman çok farklı boyutlarda boruları 
boyar. Bu, manuel uygulama, sıcak potlama yüksek performanslı boya yoluyla yapılır. 

 

Tüm yıl aynı viskozite 
Yerel Graco bayisi JJB, Freeman'in, karıştırmayı güvence altına alması ve dokunmaktan kaçınması için, 
boya ve solvent tasarrufu amacıyla 2 bileşenli sabit oranlı Graco XP70 4:1 birimini kullanmasını tavsiye 
etmiştir. Malzemenin pot ömrü 20°C'de 1 saattir. Bu süreden sonra, malzeme üreticisi karıştırılan 
malzemenin ekipman ile ele alınmaması gerektiği konusunda uyarıda bulunur. Görece uzun pot ömrü, 
karışım manifoldunun, daha fazla esneklik sağlayan birim üzerinde tutulabilmesi anlamına gelir.   
 
Viskoz baz 30°C'lik sabit sıcaklıkta tutulur, bu da tüm yıl boyunca aynı viskoziteyi sağlar. 76 l'lik geniş 
konteyner yüksek özerklikli boyayıcı sağlar.  

 

Düşük işçilik maliyetleri ve boya ve solventte tasarruflar 
"Kaplama kalitesindeki tutarlılık etkileyici. Artık, çeşitli son yüzeylerle sonuçlanacak şekilde, yıl boyu viskozite 
üzerindeki sıcaklık etkisiyle ve el ile seyreltmeyle uğraşmamız gerekmiyor." boya müdürü Sn. David Serre.  

 
Yeni uygulama Freeman France'ın %30 boya ve %50 solvent hacmi tasarruf etmesini sağladı. 2 bileşenli 
boyanın otomatik hazırlanması da işçilik maliyetini düşürür. Yaklaşık 1 yıldan sonra yatırımda bir geri dönüş 
beklenilmektedir.  
 
 
 
 
 
 



   Teknik Özellikler  

 

Graco ile İletişim 
Daha fazla bilgi için www.graco.com adresine gidin 
Bizimle iletişim kurmak için, info@graco.be adresine e-posta gönderin 

 
Daha fazla başarı öyküsü almak ister misiniz?  
http://news.graco.eu.com/ adresinden kaydedin 
 
KENDİ hikayenizi paylaşmak ister misiniz?  www.graco.com/MyStory adresine gidin 

 

 

SON KULLANICI 
 
Freeman Industrie 
Route de Villeneuve 
34500 Béziers  
04 67 11 84 00 
serviceclients@freeman-industrie.fr  
www.freeman-industrie.com 

 

Endüstri pazar sektör 
Petrol ve Gaz için ağır endüstri 
 
 
 

KONFİGÜRASYON 
 

GRACO Ekipmanı 
2 ısıtıcılı XP 70 
Yıkama Kiti 45/1 
Isıtmalı 76L tank ısıtmalı 
XTR tabanca 
Meme 317, 519 

       

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRACO Bayisi  
JJB 
1 Rue du Progrès 
69800 St. Priest 
T: +33(0)4 72 33 02 79 
F: +33(0)4 72 36 09 96 
www.jjb-diffusion.fr 

 

 

UYGULAMA 
 
Özelleştirilmiş borularda Yüksek 
Performanslı kaplamalar 
 

Malzeme teknik özellikleri  
PPG Sigmashield 1200 
 

Tipik özellikler 
2 bileşenli aşınmaya dirençli solvent 
içermeyen havada kürlenmiş fenolik 
epoksi kaplama. 
 
Su altı buza girme teknesi ve buz kırma 
gemileri için tasarlanmış tek kat sistemi. 
Yıpranmaya ve darbeye dayanımı 
mükemmel. 
Karışım oranı 4/1 
20°C'deki pot ömrü: 1H 
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