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Nova-Plate 360 – éénlaags systeem

API-conforme, flake-versterkte,  
PTFE-gevulde, novolac tanklining

Lining: 
Nova-Plate 360 @ 500µm DFT typische specificatie

Koolstofstaal: 
Straalreiniging volgens Sa2½  
BS EN ISO 8501-1:2007
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FROM SPEC TO PROTECT
protectiveemea.sherwin-williams.com

NOVA-PLATE® 360

VOLGENDE GENERATIE TANKLINERS

Beperk de productiestops, bescherm waardevolle installaties tegen agressieve chemicaliën en bespaar tijd 

tijdens het inspectieproces met Nova-Plate 360 – de volgende generatie tankliningtechnologie. Een eenvoudig 

te gebruiken, API-conforme, flake-versterkte, PTFE-gevulde, novolac-gebaseerde tanklining, Nova-Plate 360  

tanklining helpt tijd en geld te besparen door verminderde uitvaltijd voor toepassing en ongeëvenaarde 

bescherming van de binnenzijde van stalen tanks en vaten.

HOOGTEPUNTEN

• Na 24 uur heringebruikname

• Eenvoudige sprayapplicatie in één of meerdere lagen

• Breed gamma aan chemische bestendigheid, 

waaronder methanol, ruwe olie op hoge temperatuur en 

geproduceerd water

• API 652/653-conforme versterkte lining geschikt voor 

nieuwbouw- en onderhoudsprojecten

• Pit-filling capaciteit

• Enkele of meerlagige applicatie

• Potlife van meer dan een uur

• Gekleurde B Component om te zorgen voor een juiste 

mix voordat er wordt gespoten

• Eén- of meerlagige toepassingen van 400 tot 900 

micron (16 tot 36 mils) DFT

• Hoge bestendigheid in abrasieve omgevingen door 

PTFE-toeslag

• Lage oppervlaktespanning met superieure 

reinigingseigenschappen bij productiestops

• Optisch geactiveerd pigment (OAP) applicatie om 

inspecties te vereenvoudigen (optioneel).
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Nova-Plate 360 met Opti-Check OAP-technologie

API-conforme, flake-versterkte,  
PTFE-gevulde, novolac tanklining

Lining 2e laag: 
Nova-Plate 360 wit @ 250µm dft

Lining 1e laag: 
Nova-Plate 360 met Opti-Check @ 250µm dft

Koolstofstaal: 
Straalreiniging volgens Sa2½  
BS EN ISO 8501-1:2007
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NOVA-PLATE® 360 
VOLGENDE GENERATIE TANKLINERS

VOORDELEN

Prestaties versnellen

Beperk productiestops en versnel het applicatieproces 

van uw tanklining door de combinatie van éénlagige 

sprayapplicatie en sneldrogende lining, waardoor 

installaties terug ingebruik worden genomen na  

24 uur. De één- omponentspuitcapaciteit van de 

Nova-Plate 360 tanklining elimineert de noodzaak van 

meercomponentenspuiten, waardoor applicators  

veel tijd en kosten besparen. Nova-Plate 360 

tanklining is voorzien van een high-film build, 

waardoor applicators de meeste installaties in één 

laag kunnen coaten, waardoor een hele applicatiestap 

wordt geëlimineerd in vergelijking met een 

tweelaagssysteem.

Verhoog de inspectiezekerheid

Optionele OAP-technologie verbetert het succes  

van applicaties en bespaart tijd in het inspectieproces 

door:

• LED-inspectie die gaatjes, heilige dagen (schrale 

plekken)of onderbrekingen in de lining identificeert 

• Gestroomlijnde tankinspecties

• Vermindert de afhankelijkheid van traditionele 

vonktesten voor het identificeren van heilige 

dagen(schrale plekken) en gemiste zonesn tijdens 

het aanbrengen.

Maximale bescherming

Nova-Plate 360 tanklining is ontworpen 

om de binnenzijde van stalen tanks, 

pijpleidingen, spoelen en vaten te 

beschermen tegen enkele van de meest 

agressieve chemicaliën die worden 

opgeslagen en verwerkt bij hoge 

temperaturen en hoge druk, waaronder 

zure ruwe olie, heet water, zout water, 

ethanol en methanol.

Bedrijfstakken

Deze amine-uitgeharde, flake-

versterkte, novolac tanklining is 

ontwikkeld voor gebruik in olie- en 

gasverwerkingstoepassingen:

• Midstream 

• Downstream

• Schalie

• Upstream tanks

• Offshore.
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Midden-Oosten: 

+971 4 8840200  
sales.me@sherwin.com

India:

+91 9871900878 
pmsales.india@sherwin.com 

Europa en Afrika: 

+44 (0)1204 556454  
emea.pm.exportsales@sherwin.com

Verenigd Koninkrijk: 

+44 (0)1204 556420  
enquiries.uk@sherwin.com

HET SHERWIN-WILLIAMS VERSCHIL

Sherwin-Williams Protective & Marine levert expertise van wereldklasse op industrieel gebied, ongeëvenaarde technische en 

specificatiediensten en ongeëvenaarde regionale commerciële ondersteuning aan onze klanten over de hele wereld. Ons portfolio 

van hoogwaardige coatings en systemen die uitblinken in het bestrijden van corrosie, helpt opdrachtgevers om hun investeringen 

slim en beproefd te beschermen. We bedienen een breed scala aan markten in onze snel groeiende internationale distributie, 

waaronder industrieën actief in olie en gas, water en afvalwater, bruggen en snelwegen, staalproductie, vloeren, voeding en 

dranken, spoorwegen en elektriciteit, scheepvaart en passieve brandbeveiliging.




