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NEWSLETTER ● 2010 Április 
 

 

ADWEA Project Abu Dhabi-ban – Egyesült 

Arab Emirátus – Egy 380.000 m
3
/nap 

kapacitású szennyvíztelep építése 
 

 

A Közel Keleten található pánarab”Kharafi National” 

konszern az egyedi infrastrukturális fejlesztések és 

beruházások széles választékát kínálja a víz, olaj és 

petrolkémia területén.   
 

Az ADWEA project kertében a „Kharafi National” Abu 

Dhabiban egy innovációs „BOOT” koncepciót valósít meg, 

amely két óriási méretű, ipari és háztartási felhasználású, 

együttesen 380.000 m
3
/nap kapacitású szennyvízkezelő mű 

építését és üzembe vételét, valamint 25 évre koncesszióba vételét tartalmazza. A „Banker” pénzügyi 

magazin az ADWEA projectet főcímben az „Év pénzügyi projectje”-nek nevezte.  
 

Az egetlen tisztító medencéhez csatlakozó számos 

belső és külső csővezeték bevonatának a mi  

PROGUARD CN 200-as termékünket választották, 

mivel ez megfelel a rendkívüli magas fokú 

igénybevételnek: 

● Kiváló kémiai ellenállás közepes és magas üzemi  

   hőmérsékleteken is   

● Nagy hőmérsékletingadozásoknak is megfelel,  

   ellenáll a sivatagban előforduló napi 50 
o
C-os  

   nappali és éjszakai hőmérséklet közti  

   különbségeknek.   

● Tartós korrózióállóság, mivel a csövek be lettek  

   öntve betonmedence szennyvíznek ellenálló  

   falába. Ilyen területeken az utólagos kezelés nem  

   lehetséges. 

 

A füstgázmosó belső bevonatai - SACMI Group – Imola/Olaszország 
A SACMI Vállalatcsoport egy nemzetközi gép- és komplett gyártóberendezések előállítója 

különböző iparágak számára, mint például kerámiai termékek, élelmiszerek és csomagoló anyagok.  

A SACMI füstgázmosók belső bevonatának, amelyre a CERAMIC POLIMER PROGUARD CN 

200-a s bevonatát tervezték, abszolút savállónak kell lennie, az alacsony pH- értében és a 

hőállóságban jelentkező különleges igénybevételi elvárásokra való tekintettel. A gyors 

hőmérsékletváltozásoktól, a forró gáztól (180 
o
C) és a hideg víztől  (30 

o
C) fellépő feszültségek azok, 

amelyek egy belső bevonatot rendkívüli módon igénybe vesznek.   
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A CERAM POLIMER cég PROGUAR CN 200-as terméke  

a figyelemre méltó fizikai tulajdonságai mellett a kiváló kémiai 

ellenálló képességével, a rendkívüli hőállóságával, amit tartós,  

magas hőmérsékleten éppúgy, mint extrém hőmérséklet- 

változásoknál (termikus hősokk) mutat és kínál ezért a termelő  

berendezések számára rendkívül eredményes, és  kiemelkedően 

hosszú korrózióvédelmet.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Norvégia: ivóvíz-engedély – Offsore felhasználásra 
A norvég egészségügyi „Folkehelseinstituttet FHI” intézet Oslóban, vizsgálta a CERAMIC 

POLIMER cég ivóvíz-minőségű  CERAMIC POLIMER SF/LS és a PROGUARD CN 200-as 

termékét, különleges körülmények között. Egy ivóvízzel érintkező bevonattal szembeni norvég 

elvárásokat egy engedély megszerzéséhez, nehéz teljesíteni. Éppen ezért igen örvendetes 

számunkra, hogy termékeink valamennyi szükséges vizsgálat során kiemelkedően helytálltak, és 

hogy a norvég szabványok szerint Offsore berendezésekben ivóvízre feltétel nélkül használhatók.  
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