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11 czerwca 2012 r. spółka Jotun Polska otworzyła biuro i powierzchnie
magazynowe w Gdańsku Kowalach. Do dyspozycji pracowników i klientów
firmy zostało oddane reprezentacyjne biuro o powierzchni prawie 400 m2 oraz
nowoczesny i w pełni skomputeryzowany magazyn o powierzchni 1800 m2.

T

a inwestycja usprawni naszą działalność
operacyjną oraz zapewni naszym klientom najwyższą jakość obsługi. Bardzo dogodna lokalizacja naszej siedziby i magazynu
w pobliżu obwodnicy Trójmiasta i autostrady A1
umożliwią szybką komunikację i sprawniejszy
transport naszych produktów - mówi Karolina
Karwowska-Dworak, General Manager Jotun
Polska Sp. z o.o.
Od początku 2011 r. Jotun Polska jest odpowiedzialna za rynki Republiki Czeskiej, Słowacji
i Węgier, a od stycznia bieżącego roku także za
Litwę i Łotwę. Nowe biuro i powierzchnie magazynowe usprawnią zarządzanie sprzedażą
również na tych rynkach.
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Systemy malarskie Jotun
w rozbudowie infrastruktury
drogowej Trójmiasta

F

arby Jotun były najczęściej używanymi
farbami do zabezpieczeń antykorozyjnych na budowanych obiektach: Południowej Obwodnicy Gdańska, Obwodnicy
Trójmiasta (modernizacja węzła Karczemki),
modernizacji ulicy Słowackiego w Gdańsku
i estakady rowerowej przy Trasie im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni.

W

ykorzystaliśmy zabezpieczenia antykorozyjne JOTUN, a konkretnie farbę poliuretanową
Hardtop XP. Zgodnie z założoną technologią warstwa nawierzchniowa miała mieć grubość 60 mikronów na sucho. Zaobserwowaliśmy, że produkt ten charakteryzował się dobrą jakością, przejawiało się to bardzo dobrym kryciem i dobrą wydajnością, a poszczególne partie
produkcyjne zachowywały ten sam odcień. Pozwoliło nam to na wykonanie zlecenia w terminie
przy założonych parametrach i zużyciach.
inż. Sławomir Piłat, Dyrektor Techniczny TALKOR Sp. z o.o.

Przy realizacji zamówienia użyto farb epoksydowo-poliuretanowych nakładanych na metalizację (cynk natryskiwany cieplnie).
 Penguard Tie Coat 100 – epoksydowa farba
jako uszczelnienie metalizacji
 Penguard Express MIO – szybkoschnąca
epoksydowa farba międzywarstowa, zawierająca błyszcz żelaza (blaszkowaty tlenek żelaza)
 Hardtop XP – alifatyczno-poliuretanowa farb
nawierzchniowa.

Obwodnica Południowa Gdańska

Baza magazynowo-przeładunkowa
kwasu siarkowego KGHM Metraco

N

a terenie Portu Centralnego
w Szczecinie na Nabrzeżu Katowickim, firma Navicor Sp. z o.o. wykonała zabezpieczenie antykorozyjne trzech
zbiorników magazynowych kwasu siarkowego o pojemności 6000m3 każdy. Zastosowano szybkoschnący, epoksydowo-poliuretanowy i epoksydowy system malarski firmy
Jotun o grubości 280 i 320 mikronów. Podkład to szybkoschnąca farba epoksydowa
o dużej zawartości części stałych Penguard
Express, warstwa zewnętrzna to dwuskładnikowa alifatyczno-poliuretanowa farba nawierzchniowa Hardtop XP (w systemie
epoksydowo-poliuretanowym) i Penguard
TC, dwuskładnikowa, nawierzchniowa farba
na bazie żywicy epoksydowej utwardzanej
poliamidem (w systemie epoksydowym).
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Zbiornik z zewnątrz:
 Pengaurd Express red – 140 mikronów
 Penguard Express buff – 100 mikronów
 Hardtop XP RAL 7035, RAL 9016 – 40 mikronów

Powierzchnie międzypłaszczowe:
 Pengaurd Express red – 140 mikronów
 Penguard Express buff – 140 mikronów
 Penguard TC Ral 7035 – 40 mikronów

REFERENCJE
Elektrownia Gosławice-Konin

Zastosowanie
nowoczesnych farb Jotun
w projektach w energetyce

S

ystemy malarskie Jotun znalazły uznanie
wśród liderów energetyki również poza
granicami Polski. Do grona obiektów zabezpieczonych naszymi systemami malarskimi
dołączyły dwa nowe bloki energetyczne
o mocy 300 MW każdy, zlokalizowane w elektrowni Eesti Energia Narva Elektrijaamad w Estonii. System malarski (całkowita nominalna
grubość 240-280 µm) został oparty o nowy produkt naszej firmy – farbę Penguard HSP, szybkoschnącą, dwuskładnikową farbę epoksydową,
pigmentowaną fosforanem cynku o wysokiej
zawartości części stałych i krótkim czasie osiągania stanu pyłosuchości.
Kolejny kontrakt podpisany przez Jotun Polska
dotyczy rynku rodzimego. W Elektrowni Gosławice-Konin systemy malarskie Jotun zabezpieczyły budynek kotłowni, pylon komunikacyjny,
nawę podawania biomasy, rozdzielnię elektryczną, silos popiołu dennego, elektrofiltr, budynki: sprężarek, wentylatorów spalin. Tym

razem jako podstawowy system malarski został
zastosowany zestaw farb epoksydowo-poliuretanowych o całkowitej nominalnej grubości na
sucho 280 µm. Jako podkład i międzywarstwę
użyto szybkoschnącą, grubopowłokową, dwuskładnikową farbę epoksydową o wysokiej zawartości części stałych o nazwie handlowej
Penguard Express. Powłoka nawierzchniowa
została wykonana przy użyciu farby Hardtop XP,
dwuskładnikowej, alifatyczno-poliuretanowej,
doskonale zachowującej kolor i połysk. Miejsca
uszkodzeń mechanicznych, transportowych
zostały naprawione przy użyciu farby Jotamastic 80 dwuskładnikowej mastyki epoksydowej
o dużej zawartości części stałych, tolerującej
gorzej przygotowane podłoże, która może być
nakładana w warstwach o niższej grubości. Zastosowane systemy malarskie należą do nowoczesnych systemów malarskich, przyjaznych dla
środowiska i charakteryzujących się długą żywotnością.

Elektrownia Gosławice-Konin
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NOWE PRODUKTY

Jotatemp 650

F

arba stosowana do
ochrony antykorozyjnej powierzchni
stalowych pod izolacją,
których narażenie na działanie mrozu i/lub ciepła lub
cykli zimno-gorąco (mokro-sucho) skutkuje szybkim
procesem korozji. Chroni
w zakresie temperaturowym, od poziomu kriogenicznego do powyżej 650°C
(okresowo 720°C), włączając
cykle zmian w temperaturach
pomiędzy -185°C i +540°C.
Możliwe jest aplikowanie farby na
powierzchnie gorące (nawet do +260°C ) bez konieczności dokonywania wyłączeń remontowych.
Zastosowanie:
 aplikacja w wysokich temperaturach,
 szczególnie zalecana do elementów stalowych pod izolację oraz
do zabezpieczenia spawanych łączeń rurociągów,
 idealna do renowacji,
 aplikacja nie wymaga specjalistycznego sprzętu,
 nie wymaga specjalnie przygotowanego podłoża,
 nie wymaga przerw w produkcji podczas aplikacji,
 toleruje gorzej przygotowane podłoże.

Jotamastic 90

N

owoczesna
farba
podkładowa należąca do grupy mastyk. Farba stanowi wzorzec
na rynku w grupie farb podkładowych tolerujących gorzej
przygotowane powierzchnie.
Farba przeszła pomyślnie
wymagające testy według
NORSOK.
Najważniejsze cechy
Jotamastic 90:
 lepsza adhezja,
 doskonała lepkość i rozlewność wpływa na poprawę właściwości zwilżających i penetrujących, co pozwala uzyskać
rewelacyjne krycie nawet przy cienkiej powłoce,
 utwardzanie do 40% szybsze,
 poszerzony zakres temperatur dla aplikacji,
 poszerzony zakres grubości powłoki,
 możliwość kolorowania farby w szerokim zakresie barw według
systemu MCI,
 zachowane proporcje mieszania oraz zawartość części stałych dla
wszystkich utwardzaczy.

Farby Jotun
do ochrony drewna
wkrótce w Polsce
O

licon Delta rozpoczyna sprzedaż naszych farb, lakierów i bejc do
ochrony powierzchni drewnianych. Rozszerzając dotychczasową
ofertę firma proponuje polskim inwestorom najlepsze rozwiązania do zabezpieczenia powierzchni drewnianych produktami najbardziej zaawansowanymi technicznie, przetestowanymi w surowych warunkach
skandynawskich.
Kontakt:
Olicon Delta Sp. z o.o.
ul. Budowlanych 23, Gdańsk
www.olicondelta.com.pl
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Znajdziesz nas na
Profil Jotun Polska Sp. z o.o.

