numéro thématique: aperçu des systèmes de revêtements pour environnements agressifs
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In de vereisten stelde Bombardier dat de coating:
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zonder de eigenschappen van het systeem te schaden.
Aangezien de treinstellen meermaals per jaar worden
schoongemaakt met belastende chemische producten om graffiti en andere vervuiling te verwijderen, worden strenge eisen gesteld m.b.t. duurzaamheid en hoge
levensduur van de coating
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waarin wordt gesteld dat de uitstoot van gevaarlijke gassen wordt beperkt in geval van brand in of op het treinstel.
Het goedgekeurde Oxyplast poeder zal worden ingezet voor
alle projecten van de Belgische spoorwegen voor, zowel
binnen (zoals zetelpoten en railwerk) als buitentoepassingen.
Het poeder kan worden geformuleerd in alle mogelijke
kleuren en uitvoeringen en is vrij commercieel verkrijgbaar.
Het is geschikt voor C1 tot C5 genormeerde toepassingen,
steeds per project bespreekbaar naargelang de specifieke
omgevingsvereisten.

Voor meer informatie:
Protec Oxyplast
Karl Pint
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