SeaShield
Sistema de Proteção de Estacas Marinhas

Características:

Seashield Série 2000FD aplicado em ambiente muito agressivo.

Mínimo tratamento de superfície (não
necessita de jateamento abrasivo);
Rápido e fácil de instalar;
Pode ser aplicado em áreas submersas;
Histórico comprovado com mais de 80
anos de proteção anticorrosiva;
Apenas uma “camisa” uniforme;
Alta resistência ao impacto em ambientes
agressivos;
Resistente aos raios UV;
Não agride o meio ambiente e proporciona
segurança na aplicação;
Não exige manutenção;
Mais de 30 anos de vida útil.

Seashield Série 2000FD
Foi desenvolvido para suportar ambientes extremamente agressivos.

S

érie 2000FD - Sistema de proteção de estacas contendo: fita anticorrosiva de petrolato (derivado de petróleo)
e uma camisa de polietileno de alta densidade fixada com parafusos. O sistema Série 2000FD fornece
proteção anticorrosiva em ZVM e zona de splash para estruturas metálicas, concreto e madeira. O sistema
é ideal para ambientes onde as condições são muito agressivas e os sistemas tradicionais de pintura e massa
epóxi não resistem ou possuem baixa durabilidade. SeaShield Série 2000FD atua como uma barreira para entrada
de oxigênio e água, efetivamente parando a corrosão na superfície metálica. O sistema também evita a corrosão
.
e fragmentação da armadura metálica presente no interior do concreto.
A Série 2000FD pode ser usada para revestir estacas e tubulações expostas em áreas de splash e ZVM. O sistema
pode ser aplicado em estacas com configurações cilíndricas e em formato de I, e também em superfícies
irregulares.

Descrição dos Materiais Utilizados
Materiais:
O SeaShield Série 2000FD interrompe ou evita a
corrosão usando uma fita a base de petrolado. A
fita Premtape forma uma membrana anticorrosiva
dispersando a água e formando uma barreira
resistente a umidade. A “camisa” de polietileno
de alta densidade fornece estanqueidade ao
sistema protegendo contra danos mecânicos e do
ambiente.
Primer Prempaste S105:
Primer a Base de petrolato aplicável também em
áreas submersas, contendo aditivos dispersantes
de água, inibidores de corrosão e controladores
de alastramento. Não contém componentes
orgânicos voláteis. Atua dispersando a água e
preenchendo depressões presentes na estaca
antes da aplicação da fita de petrolato, sendo
aplicado em áreas submersas e emersas.
Premier Molding Compound (opcional):
Caso existam depressões muito acentuadas nas
estacas, este mastique deverá ser usado para
preencher as deformações de forma a obter uma
superfície novamente regular para aplicação da
fita. A fita não pode ser aplicada diretamente
sobre estacas com danos acentuados.

Fita Premtape Marine:
.
Fita anticorrosiva a base de petrolato reforçado
com fibra sintética contendo cargas inertes e
agentes dispersantes de água. A fita fornece
proteção anticorrosiva de longa duração para
superfícies de concreto e metálicas. Aplicada
espiralmente com uma tensão apropriada, a fita
Premtape fornece um sistema resistente à água,
sendo a primeira proteção anticorrosiva do
sistema SeaShield Série 2000FD. Mesmo para
variações extremas de temperatura, a fita mantém
suas características e plasticidade estáveis, sem
endurecer ou trincar. A fita foi fabricada para
suportar movimentações e vibrações extremas do
substrato.
.
“Camisa” de polietileno de alta densidade:
A “camisa” possui espessura de 2,03mm para
fornecer proteção mecânica contra impactos
acid entais . O tamanho e a espessura da
“camisa” são produzidos especificamente para cada
obra, isto é, depende do comprimento, da variação
de maré e do perímetro ou diâmetro da estaca.
A “camisa” de polietileno é fixada com: parafusos,
arruelas e porcas de aço inox 316. Um sistema de
ferramenta hidráulica é usado para fornecer a
tensão ideal para o aperto da “camisa”.

-Estaca
-Fita marinha Premtape

-Superfície da estaca
-Primer S105

“Camisa” de polietileno
de alta densidade com 5cm
de sobreposição

-“Camisa” de polietileno com altura de
1,9 m e espessura de 2,03 mm

-Nota: Desenho fora de escala.

Instruções para Aplicação

SeaShield Série 2000FD sendo aplicado com sistema de tensionadores.
Tratamento de superfície: .
Remover inicialmente toda a “craca” aderida à estaca com auxilio de ferramenta
manual ou hidráulica ou através de hidrojateamento. Caso haja algum tipo de
pintura aderida à estaca, removê-la através de tratamento mecânico St3 ou com
hidrojateamento de alta pressão.
Aplicação do Primer Prempaste S105:
- Aplicar o primer utilizando luvas, pincel ou rolo.
- Aplicar uma camada fina e uniforme em toda a superfície onde a fita Premtape
será aplicada.
Nota: quando aplicado em áreas submersas o primer será menos visível na
superfície da estaca.
- O primer poderá ser utilizado para preenchimento de pequenas imperfeições
ou danos na estacas.
Aplicação do mastique:
- Caso seja necessário aplicar o Premier Molding Compound ou Prembond Mastic
para preencher imperfeições, a aplicação deverá ser feita com luvas de borracha.
Aplicação da fita Premtape Marine em estacas cilíndricas:
- A fita deverá ser aplicada espiralmente na superfície utilizando 55% de sobreposição, o que fornecerá o dobro da espessura da fita nestas regiões. A aplicação
deverá ser feita iniciando na parte de baixo da estaca e sendo finalizada na parte
superior.
- Pressione a fita firmemente contra o ponto inicial da superfície, enrole mantendo
o rolo perto da superfície. Não desenrole e estique muito a fita para evitar que
ocorra a formação de dobras e espaços na superfície que está sendo revestida.
– Pressione o suficiente para fornecer uma adesão continua, mas não estique
muito a fita ao ponto de rompê-la. Durante a aplicação pressione a fita para
remover bolhas de ar ou dobras que podem ocorrer.
- Mantenha um mínimo de 15 cm de sobreposição na fita quando tiver a
necessidade de trocar o rolo.
- Ao final de cada rolo pressione as sobreposições com as mãos na direção da
aplicação em espiral para assegurar a total selagem.

Aplicação da “camisa” de polietileno de alta densidade:
- A “camisa” deverá ser fabricada de acordo com o diâmetro ou perímetro da
estaca. O sistema não permite nenhuma variação de dimensão, portanto as
informações fornecidas deverão ser exatas.
- Um Kit de Tensionamento Hidráulico é fornecido junto com o produto de forma
a fixar adequadamente a “camisa”.
- Temporariamente, segurar e localizar a “camisa” de acordo com os desenhos
e especificações fornecidas.
- Alinhe as barras de fixação da ferramenta às furações presentes na “camisa”.
Após isso, instale a primeira barra de fixação na furação do meio da “camisa”.
- Instale as barras de fixação superior e inferior. As barras deverão ser fixadas,
portanto há 2 duas furações na parte superior e inferior da “camisa” e 2 furações
entre cada um dos 3 grampos.
- Pressione uniformemente as duas bombas do tensionador com pressão de 1500
psi, para que as duas partes sejam apertadas igualmente ao mesmo tempo, de
forma a obter um fechamento adequado da “camisa”. Continue bombeando
uniformemente até que a bomba marque 5000 psi.
- Instale os parafusos, porcas e arruelas dentro das furações que estão vazias,
isto é, onde não foram colocadas as barras de fixação, e aperte até o final da
rosca para que não tenha risco de soltar posteriormente, quando as barras de
fixação forem liberadas.
– Com a “camisa” presa pelos parafusos fixados anteriormente, soltar as barras
de fixação das extremidades, e instalar os parafusos, porcas e arruelas nestas
furações, conforme realizado anteriormente no item acima.

Para maiores informações favor solicitar a ficha técnica de cada produto utilizado no sistema ou entrar em contato conosco

REPRESENTANTE EXCLUSIVO NO BRASIL:

Rua Elói Mendes, 150 - Prainha - Duque de Caxias / RJ - 25010-550
Tel/fax: 55 - 21 - 2671 0163 - premier@tubolit.com.br - www.tubolit.com.br
As informações contidas nesta ficha técnica devem ser utilizadas como orientação do serviço a ser executado. O rendimento do produto mencionado trata-se de um rendimento
teórico calculado, não constando perdas referentes à aplicação, perda no equipamento, e etc. A Tubolit e a Premier Coatings Ltd não assumem qualquer responsabilidade por
rendimento, danos materiais ou pessoais pelo uso incorreto das informações técnicas prestadas. Nenhuma garantia é fornecida, já que as informações descritas são resultantes
das experiências do nosso corpo técnico e não temos controle sobre o uso final do produto. A manipulação deste produto deve ser sempre realizada de acordo com as precauções
de utilização descritas na Ficha de Segurança de Produto, que pode ser obtida com nosso Distribuidor local ou diretamente com a fábrica.

TABELA COMPARATIVA LINHA SEASHIELD X MASSA EPÓXI
PROPRIEDADES

SEASHIELD 100, 2000FD e HD

MASSA EPÓXI

Superfície de Aplicação

Aço, Concreto e Madeira

Aço, Concreto e Madeira

Tratamento de Superfície Necessário

Hidrojateamento baixa pressão (5000 a 7000psi)
ou Tratamento Mecânico ( St3)

Aço: Jateamento Abrasivo (Sa2½) ou Hidrojateamento de
alta pressão ( 30.000 psi - desde que a superfície tenha
sido anteriormente jateada com abrasivo). Concreto:
hidrojateamento com média pressão ( 10000 a 15000 psi)

Regiões de Aplicação nas Estacas

Áreas submersas e emersas

Áreas submersas e emersas

Controle de espessura/consumo do material

Não existe perda pois o sistema é todo
dimensionado para cada tipo de estaca

Difícil controle, sendo dependente da qualificação
dos mergulhadores. Perda média de 5 a 10%

Resistência à Impacto

Possui

Não Possui

Durabilidade do sistema

Acima de 25 anos

de 10 a 15 anos

Resistência aos raios UV

Possui

Não Possui

Influência das condições do tempo na aplicação

Aplicável em qualquer condição

Aplicação precisa ser interrompida em condições
adversas: correnteza, falta de visibilidade da água...

Agressividade ao meio ambiente

Não agride ao meio ambiente

Necessita de rede de coleta
de resíduos durante a aplicação

Aplicabilidade em estacas não cilíndricas
(quadradas, perfil em I, etc )

Fácil aplicação pois a jaqueta é fabricada
de acordo com cada perfil de estaca

Difícil aplicação devido aos "cantos vivos"

Manutenção

Livre de Manutenção

Manutenções periódicas ao longo dos anos

Inspeção do Sistema

A jaqueta de polietileno pode ser removida para
inspeção e recolocada sem perda de característica

A massa precisa ser removida p/ inspeção,
e uma nova massa precisa ser aplicada

Produtividade

12 a 16 estacas /dia com equipe de 8 mergulhadores

3 a 4 estacas/dia c/ equipe de 8 mergulhadores

Prazo de execução da obra ( ex: 1500 estacas)

Entre 5 a 6 meses

Entre 20 e 24 meses

Ganhos Indiretos relacionados

Menos paradas por atracação de navios, redução do
tempo de fiscais na obra, menor risco de acidentes

Nenhum

Custo final da Obra

O mesmo
Sem considerar os ganhos indiretos

O mesmo

REPRESENTANTE EXCLUSIVO NO BRASIL:

Rua Elói Mendes, 150 - Prainha - Duque de Caxias / RJ - 25010-550
Tel/fax: 55 - 21 - 2671 0163 - premier@tubolit.com.br - www.tubolit.com.br

