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Jakość Pańskiej farmy Brantho-Korrux "3 in 1" 

Wielce szanowny Panie Branth, 

pragniemy Panu dzisiejszym pismem wyrazić nasze uznanie za 
wysokowartościową jakość ochronną państwa farby do napraw kontenerów. 

Na początku lat 80-tych Hapag-Iloyd nabyła kontenery - chłodnie o powłoce 
z normalnej stali. Pokrycia farbami innych wytwórców wytrzymywały na 
tych kontenerach przy skrajnych obciążeniach w klimacie tropikalnym, 
skroplinach, solance, uderzeniach, wstrząsach i spalinach silników 
wysokoprężnych tylko około dwóch lat. W 1988 kontenery te zostały 
pomalowane Brantho-Korruxem "3 w 1". Konserwacja ta spełniła w pełni 
nasze oczekiwania. Nawet w mechanicznie uszkodzonych miejscach nie ma 
zmian warstwy ochronnej, spowodowanej przez korozję podpodkładową. 

Porównywalnie pozytywne doświadczenia posiadamy również przy 
malowaniach remontowych innych kontenerów. Podkreślić należy grubość 
warstwy przy jednorazowym kryciu, wysoką przyczepność i elastyczność 
oraz krótki czas schnięcia, również w krytycznych warunkach 
atmosferycznych. 

Znajdujemy szczególnie pocieszającym to, że do jakościowych właściwości 
dochodzi jeszcze wysoki stopień dostosowania się do środowiska. Hapag-
Lloyd jest pierwszym armatorem kontenerowym, który do naprawy 
kontenerów zastosował farby, które nie zawierają żadnych substancji 
szkodliwych dla zdrowia. 

Z uprzejmymi Pozdrowieniami 

Hapag-Lloyd Akteingesellschaft 2812 
Containertechnik 
( - ) B. Seidenstucker ( - ) J. Kompe 
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Pan Prezes 
Henryk Szawelski 
ELEKTRO CHEM 
Puszczykowo, ul. Dworcowa 71. 

Dotyczy: 
Ocena i opinia o stosowanej w pracach antykorozyjnych farbie: 
Brantho-Korrux „3 in 1" 

W nawiązaniu do Pańskiego zapytania dotyczącego opinii o dostarczanej przez ELEKTRO 
CHEM farbie Brantho-Korrux „3 in 1" informuję. 

Farba stosowana jest przez naszą firmę do malowania wewnętrznych powierzchni zbiorników 
na wodę pitną- posiada stosowne certyfikaty i orzeczenia o jej przydatności wydane przez 
właściwe instytucje. 
Farba nakładana przez nas metodą hydrodynamiczną na wyśrutowaną i dobrze odtłuszczoną 
powierzchnie doskonale do niej przylega - ma doskonałą przyczepność i nie spływa w trakcie 
aplikacji grubych powłok. 
Wykazuje doskonałe przetarcie zawartych w niej części stałych nie pozostawia na sitkach 
urządzeń malarskich grudek i zanieczyszczeń. 
Posiada doskonałą zdolność krycia szczególnie na ostrych krawędziach konstrukcji. 
Bardzo wdzięczna farba przy wszelkich pracach malarskich wykonywanych agregatami czy też 
pędzlem. 

Farbę stosowaliśmy do malowania powierzchni wewnętrznych zbiorników na wodę. 
Sprawdzenie powłok po 4 latach nie pozwalało stwierdzić pogorszenia stanu powłoki, 
przyczepność do podłoża była doskonała, zarówno dla powłoki pracującej bezpośrednio w 
wodzie jak dla powłok znajdującej się ponad wodą, ale w środowisku bardzo wilgotnym. 
Doskonale farba przylega po takim okresie do powierzchni wykonanych z PCV 

Ponieważ po takim długim okresie wykonywaliśmy naprawę powłoki przy okazji innych prac 
oceniamy, że dobrze utwardzona powłoka z tej farby doskonale poddaje się szlifowaniu, 
jednocześnie pozostając w zagłębieniach powierzchni, zachowując doskonale swoją 
przyczepność. 
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Dużym atutem tej farby jest fakt, że zawiera mniej agresywne od stosowanych w farbach 
epoksydowych i poliuretanowych rozcieńczalniki co przy malowaniu zamkniętych powierzchni 
zbiorników, zwiększa komfort i bezpieczeństwo pracujących w nich ludzi. 

Ogólnie- doskonała farba do malowania powierzchni wewnętrznych zbiorników. 

Farbę stosujemy też do renowacyjnego malowania powierzchni konstrukcji stalowych np. 
kontenery morskie. 
Przy dobrym oczyszczeniu starych powłok farba doskonale je pokrywa, a brak zawartości 
agresywnych rozcieńczalników i jej elastyczność powoduje, że nie powoduje w trakcie 
aplikacji odwarstwiania starych spodnich powłok. 
Po dłuższym czasie nie zaobserwowaniu objawów kredowania powłoki jak przy farbach 
epoksydowych. 

Ze względu na stosunkowo wysoką cenę farba polecana do malowania szczególnie 
odpowiedzialnych konstrukcji szczególnego przeznaczenia, ale ze względu na swoje 
doskonałe właściwości szczególnie godna polecenia. 

Nadmieniam, że w związku z koniecznością wykonania antykorozyjnych prac systemu 
antenowego zawieszonego na 230 m na kominie Elektrowni Rybnik, planujemy wykonanie 
prac z użyciem tej farby. 
Jej przydatność będziemy pilnie obserwowali, a spostrzeżeniami postaramy się podzielić. 

Następne malowanie referencyjne chcielibyśmy wykonać na kominie w Chojnowie znajdującej 
się na 80 metrze wysokości galerii. 
Celem tego malowania jest sprawdzenie jak farba zachowa się w środowisku zawierającym 
tlenek węgla i związki siarki. 

PS. 

Pozdrawiam: 
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AQUANET s.a. 
Henryk Łowicki 
COŚ Koziegłowy 

Poznań 09.06.2009r. 

Opinia dotycząca stosowania farb antykorozyjnych 
„BRANTHO-KORRUX" 

Od roku 1996 stosujemy na terenie Centralnej Oczyszczalni Ścieków dla 
miasta Poznania farby antykorozyjne „BRANTHO-KORRUX 3 in 1". Środowisko panujące 
na terenie oczyszczalni jest bardzo agresywne i stosowane wcześniej farby nie sprawdzały się. 
Istniała konieczność corocznego odrdzewiania i ponownego malowania konstrukcji co 
pociągało za sobą ciągłe koszty związane z utrzymaniem obiektów i urządzeń w należytym 
stanie. 
W 1996 roku pierwszy raz zastosowana została farba „BRANTHO-KORRUX 3 in 1" i była 
to przełomowa decyzja jeśli chodzi o zabezpieczenie konstrukcji stalowych przed korozją. 
Przygotowanie powierzchni do malowania nie wymaga pracochłonnego odrdzewiania, 
piaskowania czy szlifowania do połysku. Wystarczy zgrubnie oczyścić elementy przed 
malowaniem. 
Farbę nakłada się bardzo łatwo i szybko zarówno pędzlem jak i natryskowo co jest 
dodatkowym atutem gdy ma się do zabezpieczenia znaczne powierzchnie. 
Sama farba jest szybko schnąca i tworzy elastyczną powłokę odporną na warunki 
atmosferyczne, wyziewy chemiczne, bardzo dobrze kryje, jest odporna na uderzenia jak i 
ścieranie. Dodatkową zaletą jest też fakt, że farby te nie tracą koloru nawet po wielu latach od 
nałożenia. 
Pierwsze malowane u nas tą farbą konstrukcje są nadal w bardzo dobrym stanie zarówno 
technicznym jak i estetycznym mimo iż upłynęło już kilkanaście lat od ich zabezpieczenia. 
Zastosowanie farb „BRANTHO-KORRUX 3 in 1" ograniczyło koszty zarówno materiałowe 
jak i znacznie zmniejszyło coroczny czas pracy, jaki poświęcaliśmy na walkę z korozją. 
Jesteśmy bardzo zadowoleni ze stosowania w/w farb i polecamy je wszystkim tam gdzie 
panują szczególnie trudne warunki i gdzie walka z korozją pochłania ogromne koszty. 
Jak w praktyce wygląda zastosowanie farb antykorozyjnych „BRANTHO-KORRUX 3 in 1" 
można sprawdzić na terenie Centralnej Oczyszczalni Ścieków Koziegłowy ul. Gdyńska 1 
zapraszamy. 

/ v Q U A N e T 

DZIAŁ P g t U ^ l 

Henryk tjowcki 

\ Mistf 



Przedsiębiorstwo 
Produkcyjno - Usługowo - Handlowe 

86-300 GRUDZIĄDZ ul.Parkowa 50 a. tel 0-56/ 46 21 914, tel /fax 46 22 411 

Grudziądz 09.06.2009 

LIST REFERENCYJNY 
dla Farby BRANTHO - KORRUX 3 w1 
Producent: Branth Chemie A.V. Branth 

Firma PPUH INSTALMET Sp. Jawna M. Kowalski & M. Opaliński 86-300 
Grudziądz Potwierdza, że Elektro-Chem Henryk Szawelski 
62-041 Puszczykowo ul. Dworcowa 71 jest solidnym dostawcą od roku 2005 
Farby Brantho -Korrux 3W1 Produkowanej przez niemiecką firmę Branth Chemie 
A.V. Branth. 

Informujemy że jesteśmy producentem zbiorników ciśnieniowych farbę 
Brnatho -Korrux 3w1 używamy do malowania zbiorników ciepłej wody użytkowej. 
Farba spełnia podane przez producenta właściwości. Posiada również Atest PZH 
dopuszczający kontakt z wodą pitną i żywnością. 
Przygotowanie powierzchni do malowania nie wymaga piaskowania, farba wykazuje 
dużą przyczepność do powierzchni oraz tworzy trwałą powłokę . 

Dokument elektroniczny 
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Niniejszym potwierdzamy, że Elektro-Chem Henryk Szawelski jest dostawcą 
jednoskładnikowej farby antykorozyjnej Brantho-Korrux 3 w 1 niemieckiej firmy Branth 
Chemie A.V. Branth dla naszej firmy od roku 2005 

Wyżej wymieniona farba jest przez nas stosowana do zabezpieczania wewnątrz 
zbiorników ciśnieniowych. 

Informujemy, że farba Brantho-Korrux 3wl charakteryzuje się bardzo dobrymi 
właściwościami fizykochemicznymi, a wszelkie podawane przez producenta informacje o 
farbie znajdują potwierdzenie w trakcie nakładania i użytkowania farby. Przygotowanie 
powierzchni do malowania nie wymaga pracochłonnego i drogiego piaskowania czy 
szlifowania. Wystarczy powierzchnię oczyścić ręcznie przed malowaniem. Farbę nakłada się 
łatwo i szybko zarówno pędzlem jak i metodą natryskową. Farba tworzy elastyczna powłokę 
odporną na warunki atmosferyczne, chemikalia, ścieranie i uderzenia. 

Producent posiada atest PZH dla farby Brantho-Korrux 3wl dopuszczający do 
kontaktu z wodą pitna i żytwnością. 

Firma Elektro-Chem prezentuje wysoki poziom świadczonych usług, dobrą 
organizację oraz wysokąjakość i terminowość realizowanych dostaw. 

LIST REFERENCJYJNY 
DLA FARBY BRANTHO-KORRUX 3 w 1 

(producent Branth Chemie A.V. Branth) 

I n t Paweł Smorawski 

y 



PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNIK 
UZDATNiANiA WÓD 
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K r y s t i a n Skiba 

LIST REFERENCJYJNY 
DLA FARBY BRANTHO-KORRUX 3 w 1 

(producent Branth Chemie A.V. Branth) 

Niniejszym potwierdzamy, że Elektro-Chem Henryk Szawelski jest dostawcą 
jednoskładnikowej farby antykorozyjnej Brantho-Korrux 3 w 1 niemieckiej firmy Branth 
Chemie A.V. Branth dla naszej firmy od roku 2004 

Wyżej wymieniona farba jest przez nas stosowana do malowania urządzeń i 
zbiorników do Stacji Uzdatniania Wody 

Informujemy, że farba Brantho-Korrux 3wl charakteryzuje się bardzo dobrymi 
właściwościami fizykochemicznymi, a wszelkie podawane przez producenta informacje o 
farbie znajdują potwierdzenie w trakcie nakładania i użytkowania farby. Przygotowanie 
powierzchni do malowania nie wymaga pracochłonnego i drogiego piaskowania czy 
szlifowania. Wystarczy powierzchnię oczyścić ręcznie przed malowaniem. Farbę nakłada się 
łatwo i szybko zarówno pędzlem jak i metodą natryskową. Farba tworzy elastyczna powłokę 
odporną na warunki atmosferyczne, chemikalia, ścieranie i uderzenia. 

Producent posiada atest PZH dla farby Brantho-Korrux 3wl dopuszczający do 
kontaktu z wodą pitna i żytwnością. 

Firma Elektro-Chem prezentuje wysoki poziom świadczonych usług, dobrą 
organizację oraz wysoką jakość i terminowość realizowanych dostaw. 
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Firma PRODWODROL -Sulechów S.A rekomenduje Elektro - Chem Henryk Szawelski jako 

bardzo solidnego, profesjonalnego oraz godnego polecenia dostawcę farb, posiadającego bogaty i wysokiej 

jakości asortyment produktów, zarówno dla profesjonalistów, jak również klientów indywidualnych. 

Naszym zdaniem na szczególną uwagę zasługuje farba Brantho-Korrux „3wl" niemieckiego 

producenta Branth - Chemie A.V Branth. Wykorzystywana jest ona przez nas od 13 lat do zbiorników 

uzdatniających i przechowujących wodę oraz innych urządzeń. 

Farba Brantho-Korrux „3wl" jest produktem o bardzo wysokiej jakości i dużej trwałości. Posiada 

doskonałe parametry oraz atest PZH dopuszczający do kontaktu z wodą pitną i żywnością. 

Z uwagi na dotychczasową, wieloletnią współpracę polecamy firmę Elektro-Chem jako rzetelnego, 

terminowego i fachowego partnera. 

REKOMENDACJA 

Dyrektor Zarządzający 
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REFERENCJE FARBY 
BRANTHO-KORRUX 3 w 1 

Od wielu lat używamy farb BRANTHO-KORRUX 3 w 1. Pokrywamy nimi wyroby 

pracujące w bardzo uciążliwych warunkach (wilgoć, wysoka temperatura, zapylenie). Ich 

przydatność w produkcji metalowej oceniamy bardzo wysoko. Na tę pozytywną ocenę 

składają się następujące czynniki: 

• duża odporność na niesprzyjające warunki zewnętrzne, 

• nieskomplikowana technologia nakładania farby, 

• małe wymogi odnośnie przygotowania podłoża pod malowanie, 

• duża trwałość powłoki. 

Odbiorcy naszych wyrobów nie składają reklamacji na jakość powłok wykonanych z 

BRANTHO-K.ORRUXU. 


