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Λύσεις για την Βιομηχανία Πετρελαιοειδών και 
Αερίου – Διυλιστήρια
Συντηρήστε, Επισκευάστε, Ανακατασκευάστε και Προστατέψτε 
τον Βιομηχανικό Εξοπλισμό
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Χάρη στην μακρόχρονη εμπειρία μας στη συντήρηση βιομηχανικού εξοπλι-
σμού έχουμε δημιουργήσει μια βαθιά γνώση πάνω στο πως να διατηρηθούν 
τα διυλιστήρια και οι πετροχημικές εγκαταστάσεις σε άριστη κατάσταση 
λειτουργίας. Τα προγράμματά μας για τις συσκευές εξοπλισμού προσφέρουν 
λύσεις εφαρμογών πάνω στον βασικό εξοπλισμό της εγκατάστασής σας. 
Εμείς θα σας δώσουμε απαντήσεις στις ανάγκες συντήρησης, ενώ εσείς 
μπορείτε να αφοσιωθείτε στην εξειδίκευσή σας.

Θα σας βοηθήσουμε να:

Αυξήσετε την Αξιοπιστία
και να αποφύγετε την διακοπή 
της λειτουργίας του βιομηχανικού 
εξοπλισμού και των μηχανημάτων 
σας μέσω της τακτικής συντή-
ρησης.

Γλυτώσετε Χρόνο
χρησιμοποιώντας καινοτόμες 
τεχνολογίες που μειώνουν τους 
χρόνους εκτός λειτουργίας και 
αυξάνουν τα διαστήματα μεταξύ 
των επισκευών.

Βελτιώσετε την  
Ασφάλεια
στην εργασία, αυξάνοντας την 
αξιοπιστία του εξοπλισμού σας, 
χρησιμοποιώντας μη επικίνδυνα 
προϊόντα.

Μειώσετε τα Κόστη
επισκευάζοντας τα φθαρμένα ή 
χαλασμένα εξαρτήματα αντί να τα 
αντικαταστήσετε.

Δίνουμε Απάντηση σε Κάθε Πρόκληση
Όποιο πρόβλημα και αν αντιμετωπίζετε σε εργασίες επισκευής ή συντήρησης, η Henkel σας 
βοηθάει να το ξεπεράσετε με μια απαράμιλλη γκάμα προϊόντων, που προσφέρει όλες τις 
τεχνολογίες από μία πηγή.

Εκπαίδευση Συντήρησης
Τα υψηλής ποιότητας προϊόντα είναι τόσο καλά όσο και οι άνθρωποι που τα 
χρησιμοποιούνε.  
Αυτός είναι ο λόγος που προσφέρουμε πρακτικά προγράμματα εκπαίδευσης 
προσαρμοσμένα στις ανάγκες σας: Τα  Εργαστήρια Συντήρησης πραγματοποι-
ούνται στις εγκαταστάσεις σας και έχουν σχεδιαστεί ώστε να προσδιορίζουν τα 
βασικά προβλήματα στο εργοστάσιό σας και να διδάξουν τα βασικά της μηχα-
νικής και τα βασικά αίτια της αστοχίας. 

Πιστοποιημένες Εκπαιδεύσεις όπως Surface Engineering Solutions, 
Composite Repair ή Marine Chocking είναι διήμερα εκπαιδευτικά προγράμ-
ματα που παρέχουν στους συμμετέχοντες σε βάθος θεωρητική και πρακτική 
γνώση εφαρμογών σε συγκεκριμένα συστήματα επισκευής.

Ανακατασκευή, Προ-
στασία και Επικάλυψη
•	Προϊόντα Πλήρωσης Μετάλλων
•	Επισκευή Τσιμέντου
•	Επικαλυπτικά Επιφανειών

Μηχανικά  
Συγκολλητικά
•	Ασφαλιστικά Σπειρωμάτων
•	Στεγανοποιητικά Σπειρωμάτων
•	Χημικές Φλάντζες
•	  Συγκρατητικά Κυλινδρικών 

Εξαρτημάτων

Συγκόλληση και Στεγα-
νοποίηση
•	Εποξικά
•	Ακρυλικά
•	Πολυουρεθάνες
•	Κόλλες Στιγμής
•	Βιομηχανικά Στεγανοποιητικά

Συμπληρωματικά Προϊ-
όντα Συντήρησης
•	Καθαριστικά
•	Προεπεξεργασία Μετάλλων
•	Anti-Seize και Λιπαντικά



Κάνοντας ένα βήμα πέρα από τις τεχνολογικές λύσεις, εστιάζουμε στην εξειδικευμένη συντήρηση και 
επισκευή του βιομηχανικού εξοπλισμού. Είτε πρόκειται για στατικό εξοπλισμό είτε για εξοπλισμό κίνη-
σης, θα βρείτε τη σωστή προϊόντική λύση για να διατηρήσετε τις συσκευές σας αποτελεσματικές τόσο 
από άποψη χρόνου όσο και από κόστος και να αυξήσετε σημαντικά την αξιοπιστία του βιομηχανικού 
εξοπλισμού σας. 

Σωληνώσεις και Βαλβίδες
•	Ενίσχυση διαβρωμένων ή με διαρροή σωληνώσεων με πιστοποιημένο σύστημα επισκευής υλικών  

(ISO/TS 24817 certified by DNV GL) 

•	Σταμάτημα και αποτροπή της διάβρωσης με υψηλής απόδοσης ψεκαζόμενη επικάλυψη

Δεξαμενές, Βαρέλια και Δοχεία Πίεσης
•	Ενίσχυση διαβρωμένων δεξαμενών και δοχείων πίεσης με πιστοποιημένο σύστημα επισκευής υλικών  

(ISO/TS 24817 certified by DNV GL)

•	Αφαίρεση υπολειμμάτων με υψηλής απόδοσης καθαριστικά

•	Προστασία εσωτερικών και εξωτερικών τοιχωμάτων με ψεκαζόμενες αντισκωριακές επικαλύψεις

•	Στεγανοποίηση της εξωτερικής βάσης της δεξαμενής με εύκαμπτα στεγανοποιητικά

Εναλλάκτες Θερμότητας
•	Προστατέψτε τις μπροστινές πλάκες με προϊόντα πλήρωσης μετάλλων και επιφανειακές επιστρώσεις

•	Αφαλάτωση, αφαίρεση σκουριάς, απολίπανση και παθητικοποίηση με προϊόντα προεπεξεργασίας 
 μετάλλων και καθαριστικά

Αντλίες
•	Αύξηση της αποδοτικότητας με την ανακατασκευή και επένδυση των εσωτερικών περιβλημάτων αντλιών 

με κεραμικές επιστρώσεις

•	Παροχή αξιόπιστων λύσεων στεγανοποίησης σε αντλίες, ακόμα και ενάντια σε επιθετικά μέσα, με υγρές 
φλάντζες

•	Ανακατασκευή φθαρμένων αξόνων με πολύ ανθεκτικά στην συμπίεση υλικά πλήρωσης μετάλλων

•	Επισκευή κατεστραμένων βάσεων με μίγματα επισκευής τσιμέντου

Φυγόκεντροι
•	Προστατέψτε τους κοχλιοδρόμους από τη διάβρωση με κεραμικές επικαλύψεις 

•	Ανανεώστε την αντισκωριακή προστασία με ψεκαζόμενες επικαλύψεις

•	Αποτρέψτε την χαλάρωση των εξαρτημάτων με σπείρωμα με συγκολλητικά ασφάλισης σπειρωμάτων

•	Κολλήστε φθαρμένους δακτυλίους σε βάσεις με κατασκευαστικές εποξικές κόλλες

Άλλος Εξοπλισμός Κίνησης που συντηρούμε
•	Συμπιεστές

•	Κινητήρες και Στρόβιλους

•	Εξαεριστήρες & Ανεμιστήρες 

•	Συστήματα Μεταφοράς

Άλλος Στατικός Εξοπλισμός που συντηρούμε
•	 Αντιδραστήρες

•	Θερμαντήρες

•	Κόσκινα & Δοχεία πλήρωσης

•	Μεταλλικές Κατασκευές

•	Υποδομές Σκυροδέματος

Κιβώτια Ταχυτήτων
•	Αποτρέψτε την περιστροφή των εδράνων με συγκρατητικά κυλινδρικών εξαρτημάτων 

•	Στεγανοποιήστε τις διαρροές λαδιού με χημικές φλάντζες

•	Καθαρίστε τα περιβλήματα με καθαριστικά εξαρτημάτων

•	Αποτρέψτε το μπλοκάρισμα και την διάβρωση των συνδέσεων των κινούμενων εξαρτημάτων με υψηλής 
απόδοσης προϊόντα Anti-Seize

Δεξαμενές, Βαρέλια και 
Δοχεία Πίεσης Εναλλάκτες Θερμότητας Σωληνώσεις και Βαλβίδες

Αντλίες Φυγόκεντροι Κιβώτια Ταχυτήτων

Λύσεις Συντήρησης και Επισκευής για όλο τον Βασικό 
Εξοπλισμό

Εξοπλισμός Κίνησης Στατικός Εξοπλισμός
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Ελλάδα
Henkel Ελλάς ΑΒΕΕ
Κύπρου 23 
18346 Μοσχάτο, Αθήνα 
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Fax: +30 210 4897106


