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ODPORNY NA ZUŻYCIE BETON O 
WYSOKICH PARAMETRACH
KALCRET to odporny na zużycie beton o wysokich parametrach, który jest wykonany z odpornych, 
twardych materiałów w matrycy cementowej o wysokiej wytrzymałości. Ulepszony komponent jest 
dostosowany do odpowiednich wymagań i zapewnia maksymalną odporność na erozję i ścieranie.

KALCRET jest wiodącym wiązanym cementem twardym komponentem na rynku. 

KALCRET łączy w sobie najlepsze właściwości zapewniające ochronę przed zużyciem z łatwością stosowania. 
Szczególną zaletą wszystkich komponentów jest ich elastyczność w praktyce. Możliwe jest szybkie i pewne 
pokrycie dużych powierzchni, co zapewnia przywrócenie dostępności instalacji w krótkim czasie.

KALCRET jest odpowiedni do wykładania elementów instalacji i systemów rurowych, m.in. w technologii 
ochrony środowiska, np. w instalacjach � ltracji powietrza i wody, w spalarniach odpadów, w elektrowniach, 
w zakładach produkcji materiałów budowlanych i cementu oraz w przemyśle stalowym.

Prostota i wszechstronność zastosowań

Masę KALCRET można 
nakładać na powierzchnie 
poziome, pionowe,ukośne i 
łukowe. Możliwa jest również 
aplikacja na powierzchnie 
nad głową.

Masa KALCRET do odlewania 

Stosowanie masy KALCRET do 
odlewania do zalecane jest w 
szczególności w przypadku 
konieczności ochrony płaskich 
powierzchni przed zużyciem 
lub w przypadku stosowania 
szalunków.

Masa KALCRET do 
natryskiwania 

Dzięki masie KALCRET do 
natryskiwania nawet duże 
powierzchnie mogą zostać 
wyłożone w bardzo krótkim 
czasie. Można ją bez 
problemu nakładać nad głową.       

KALCRET B to wariant zoptymalizowany 
pod kątem erozji

KALCRET C to wariant zoptymalizowany 
pod kątem ścierania

KALCRET A to wariant zoptymalizowany 
pod kątem kosztów. 

Mikrostruktura zapewnia dobrą odporność na ścieranie 
i erozję i składa się z bardzo wytrzymałej matrycy 
cementowej z materiałami twardymi: bazaltem, 
boksytem i korundem. Wariant ten oferuje imponujące 
parametry za przystępną cenę.

KALCRET spełnia rygorystyczne wymagania międzynarodowych testów odporności na zużycie 
wskutek erozji zgodnie z normami ASTM-C704-15 i ASTM G65 oraz wskutek ścierania zgodnie z 
normą Böhme DIN52108.

Mikrostruktura zapewnia maksymalną odporność na 
erozję i dobrą odporność na ścieranie. 
Doskonałą odporność na erozję zawdzięcza bazie 
boksytowej, która jest osadzona w bardzo wytrzymałej 
matrycy cementowej.

Mikrostruktura zapewnia maksymalną odporność 
na ścieranie i dobrą odporność na erozję. Doskonałą 
odporność na ścieranie uzyskuje się dzięki zastosowaniu 
bazy korundowej. Dzięki swojej formie i dużej twardości 
ten materiał twardy jest znacznie bardziej odporny na 
ścieranie niż porównywalne produkty.

WARIANTY A, B I C KOMPONENTU 
KALCRET DO WSZYSTKICH ZASTOSOWAŃ

KALCRET 
Sposób aplikacji
X  nakładanie
Y  odlewanie
S natryskiwanie

Odporność na zużycie
A materiał twardy, m.in. bazalt
B materiał twardy boksyt
C materiał twardy korund

Odporność na działanie 
temperatur
N do  400 °C
T do  1200 °C

Warianty KALCRET obejmują szeroki zakres zastosowań w zależności od intensywności zużycia, 
temperatury eksploatacyjnej i możliwych metod nakładania. 

KALCRET – ochrona przed zużyciem z worka

lub w przypadku stosowania 
szalunków.

czasie. Można ją bez 
problemu nakładać nad głową.       
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NAJLEPSZE PARAMETRY NA RYNKU

MIĘDZYNARODOWE TESTY ZUŻYCIA JAKO GWARANT

SiC

ASTM-C704-15

S

próbka

silnik

dysk obrotowy

KALCRET WSPIERA ZRÓWNOWAŻONĄ 
PRODUKCJĘ PAPIERU

ASTM-C704-15 
Znormalizowany test
W przypadku ASTM-C704-15 przy 
standardowym kącie 90° czynnikiem 
obciążającym jest przede wszystkim erozja. 
Ustawienia kąta mogą się różnić w 
zależności od zastosowania. Strumień 
ścierniwa, o określonej ilości i jakości, jest 
kierowany na próbkę przez ustalony 
czas i pod ustalonym ciśnieniem. Wynikiem 
jest ubytek materiału, mierzony w cm3.

Böhme DIN 52108
Znormalizowane 
badanie DIN
Czynnikiem obciążającym w teście 
Böhmego jest przede wszystkim 
ścieranie. Próbka jest dociskana do 
określonej tarczy obrotowej z określonym 
materiałem ściernym. Badanie jest przepro-
wadzane przez określony czas. Wynikiem jest 
ubytek materiału, mierzony w cm3/50 cm².

Charakterystyka techniczna

Branża Producent papieru

Obszar zastosowania Instalacja oczyszczania spalin    

Elementy instalacji  Separator wstępny kotła � uidalnego 

Transportowany materiał Cząstki pyłu 

Materiał wykładziny KALCRET CNX

Grubość wykładziny  (mm) 25

Podłoże Stal

Rodzaj mocowania Siatka romboidalna z niebieskimi ka-
mieniami wskaźnikowymi KALDETECT 
do wzrokowej  kontroli ochrony przed 
zużyciem (patrz zdjęcie na dole po prawej stronie)

Zużycie Ścierne i erozyjne

Temperatura eksploatacyjna  (°C) do 400

Średnica (mm) do 4.000 
Powierzchnia wykładziny  (m²) ok. 150 

Zużycie ścierne
zgodnie z normą Böhme DIN52108

Zużycie erozyjne
zgodnie z normą ASTM C704-15

KALCRET BTY
< 3,8 cm³

Standardowe produkty
4-6 cm³

W ramach modernizacji jeden z wiodących 
producentów papieru w Europie 
wykorzystuje elektrociepłownię do 
odzyskiwania energii z pozostałości 
poprodukcyjnych. Zrównoważona produkcja 
papieru jest niewątpliwie priorytetem dla 
tej � rmy.

Separator wstępny w instalacji 
oczyszczania spalin od� ltrowuje duże cząstki 
pyłu. Wykładzina KALCRET zmniejsza zużycie, 
zapewnia dyspozycyjność instalacji i 
przyczynia się do przestrzegania surowych 
limitów emisji instalacji oczyszczania gazów 
spalinowych.

Mniejsza utrata objętości oznacza lepszą odporność na ścieranie.

Mniejsza utrata objętości oznacza lepszą odporność na erozję.

KALCRET CTX
0,5 – 1 cm³/50cm²

Standardowe produkty
1 – 1,5 cm³/50cm²
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Właściwości w skrócie

• Ochrona przed zużyciem do 
szpachlowania, odlewania i natrysku

• Bezfugowe wykładanie dużych 
powierzchni

• Proste wykładanie powierzchni trudnych 
pod względem geometrycznym

• Struktura o zmiennej grubości warstwy

• Możliwość stosowania w temperaturach 
do maks. 1200 °C

• Możliwość poddania obciążeniu już po 
24 godzinach

• Możliwość łączenia ze wszystkimi innymi 
tworzywami

• Możliwość przeprowadzania prostych 
napraw

Zeskanuj kod QR, aby uzyskać informacje o 
innych zastosowaniach.

KALCRET UWALNIA 
KANAŁY ŚCIEKOWE OD 
SUBSTANCJI STAŁYCH
Brudna woda jest transportowana do osadnika poprzez 
przepompownię ślimakową, która przechodzi przez koryto o długości 
dziewięciu metrów. Transportowane substancje stałe takie jak piasek, 
kamienie i odpady przy jednoczesnym oddziaływaniu substancji 
chemicznych powodują przy tym intensywne zużycie. 

Beton, którym do tej pory wyłożone było koryto, został znacznie 
uszkodzony. Przy użyciu komponentu KALCRET uszkodzone części 
koryta można było naprawić szybko i tanio. 
Klient był pod wrażeniem znacznie dłuższego okresu eksploatacji 
w porównaniu z konwencjonalną naprawą betonu.

KALCRET. 
Jakość made in Germany
Firma Kalenborn produkuje w Niemczech do 4000 ton kom-
ponentu KALCRET rocznie i dąży do ciągłej optymalizacji 
właściwości i procesów produkcyjnych materiałów.

Dzięki badaniom materiałów i testom odporności na zużycie 
zgodnie z międzynarodowymi normami – niezależnie wery� ko-
walnymi – zapewniamy jakość i trwałość komponentu KALCRET. 
W trakcie realizacji projektu, na życzenie klienta, pobieramy 
próbki w celu zapewnienia właściwej jakości oraz ustalamy 
właściwe warunki obróbki podczas montażu.

Tutaj przejdziesz do instrukcji 
prawidłowego stosowania.

folgt
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www.kalenborn.com
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