


  

 
Un furnizor unic ce satisface toate nevoile de reparații și mentenanțăTM… 

 

Soluționează problemele de eroziune, coroziune, cavitație, 
uzură și pe cele cauzate de acțiunea agenților chimici la:   

conducte • pompe • rotoare cu palete • vane • rezervoare • 
condensatoare • schimbătoare de căldură • plăci tubulare • 
bazine de apă • răcitoare • absorbere • arbori • cilindri 
hidraulici • sisteme FGD • epuratoare • centrifuge • turnuri de 
răcire • diguri de retenție • jgheaburi • deversoare • elice • 
duze kort • propulsoare • cârme • bare de susținere • profilare 
carene 

Lider mondial recunoscut în dezvoltarea tehnologiilor avansate de 
polimeri, ENECON® Corporation a fost deschizător de drumuri în 
crearea de sisteme de acoperire industriale unice, chiar și pentru 
forțele navale ale S.U.A și pentru industria petrochimică și de utilități 
electrice. Aceste sisteme polimerice extraordinare sunt rezultatul 
anilor de cercetare și dezvoltare, muncă care a început cu primele 
sisteme de acoperire pe bază de rășini epoxidice ale punților, 
aprobate de Forțele Navale din S.U.A. și primele produse aprobate de 
Specificația Ministerului Apărării nr. C-24176 pentru profilarea / 
șlefuirea carenelor. 

Managementul de top al ENECON® Corporation este format din 
persoane cu mulți ani de experiență practică în soluționarea 
problemelor de curgere a fluidului din industrie. În trecut, ei au lucrat 
îndeaproape cu organizații pe cât de diverse pe atât de prestigioase 
precum Canalul Panama, Corpul de Ingineri ai Armatei, Forțele 
navale ale S.U.A, centrale electrice nucleare și de combustibili fosili, 
mori de celuloză și hârtie, fabrici petrochimice, operațiuni de minerit și 
exploatare a carierelor, instalații de prelucrare a produselor 
alimentare etc. ENECON® este strategic amplasată pentru a oferi 
industriei, utilităților și instituțiilor cele mai bune produse și servicii de 
reparații și protecție disponibile. Prin urmare, ENECON®, este 
specialistul la care se apelează când problemele de curgere a 
fluidelor vă costă bani și vă cauzează neplăceri. 

Certificări și aprobări Internaționale 
 
• Specificația Armatei S.U.A. nr. DOD-C-24176 / QPL-24176 
• Testare pentru iradiere nucleară, decontaminare și DBA  
• Alte testări / Aprobări / Recomandări: 
Armata S.U.A., Forțele navale ale S.U.A., ABS, NSF, Registrul 
corean de transporturi 
 
Detalii specifice / informațiile despre produs sunt disponibile 

la cerere. 

 

Număr netaxabil: 888-4-ENECON (888-436-3266) • Internațional Tel: 516-349-0022 • Fax: 516-349-5522 



  

METALCLAD
®
... 

cele mai avansate sisteme de recondiționare și protecție a metalelor disponibile 

 

De fiecare dată când eroziunea, coroziunea, uzura sau acțiunea 
agenților chimici creează probleme în sistemele de curgere a 
fluidelor, compoziții polimerici METALCLAD® oferă cele mai bune 
soluții.  
Cercetătorii ENECON® au combinat cele mai noi și mai sigure 
tehnologii polimerice cu remarcabilul know-how pe care îl posedă în 
ingineria sistemelor de curgere a fluidelor, pentru a produce cele mai 
avansate sisteme polimerice disponibile, utilizate pentru 
reconstruirea, refacerea suprafeței și protejarea marii majorități a 
componentelor de curgere a fluidelor și a tuturor structurilor de stații. 

Sistemele METALCLAD® prezintă o remarcabilă rezistență la 
compresiune și încovoiere, dar și o fenomenală aderență. 
Capacitatea lor de acționare la temperaturi joase, excepționala lor 
rezistență chimică și proprietățile non-contractive, le fac să fie 
alegerea evidentă pentru inginerii de la mentenanță. 

Sistemele de protecție și recondiționare METALCLAD® vă dau 
posibilitatea de a realiza economii foarte mari la realizarea 
procedurilor de recondiționare convenționale sau de înlocuire. 

 

Repară și recondiționează toate tipurile de 
echipamente supuse abraziunii foarte agresive. 
Conceput pentru a repara componentele profund 
deteriorate.  

 
"Opritorul de scurgeri!" 

Rapid, ușor, nu curge; se poate folosi pentru a repara aproape 

orice scurgere în doar câteva minute: conducte, rezervoare, 

bazine de decantare, carcase, radiatoare, rezervoare de 

combustibil, etc. Are aderență pe aproape orice suprafață rigidă! 

 

Sistem multifuncțional; poate fi perforat, filetat, strunjit, șlefuit și 
lustruit. Poate fi folosit pentru a repara arbori uzați, pereți de 
carcase crăpați și blocuri motoare, fire decapate, crestături tocite, 
cilindri hidraulici loviți, cuzineți / lagăre supradimensionate, etc.  

 
Extraordinară rezistență la eroziune. Acest sistem care se 
poate aplica cu mistria a fost conceput pentru recondiționarea 
și reconstruirea suprafețelor metalice deteriorate prin 
eroziune și coroziune: pompe, vane, schimbătoare de 
căldură, plăci tubulare, bazine de apă, etc. 

 

Cel mai avansat sistem de reprofilare pentru protecția 
echipamentelor de curgere a fluidelor. Poate fi aplicat cu pensula, 
autonivelant, apt pentru turnare: pentru pompe, vane, bazine de 
apă, plăci tubulare, rezervoare, elice, duze Kort, propulsoare, 
cârme, sprijiniri, etc.   
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METALCLAD
®
... 

cele mai avansate sisteme de recondiționare și protecție a metalelor disponibile 

 

Pentru a combate efectele pe care mediile corozive le au 
asupra echipamentelor, probleme accelerate și de temperaturile 
ridicate de operare, ENECON® a dezvoltat versiuni specializate 
ale produsului său CeramAlloy care pot rezista la temperaturi 
ridicate, în exploatare imersată și în condiții uscate. 

Aceste materiale, CeramAlloy® HTP și CeramAlloy® HTL pot 
fi folosite pentru a repara și reconstrui defecte localizate precum 
și pentru a acoperi și proteja componentele întregi împotriva 
deteriorărilor viitoare. 

CeramAlloy® HTP este alcătuit din 2 componente, 100% 
solide, polimeri compoziți conceput pentru a reconstrui și repara 
todate tipurile de echipamente de curgere a fluidelor care pot 
opera în condiții de temperaturi ridicate. 

CeramAlloy® HTL este alcătuit din 2 componente, 100% 
solide, polimeri compoziți lichizi și se utilizează pentru 
reconstrucția suprafeței și realizarea straturilor de acoperire atât 
pentru componente noi cât și pentru componente deteriorate, 
pentru a oferi o excelentă rezistență la eroziune și coroziune, 
chiar și la temperature înalte. 

Repară și reconstruiește orice tip de echipament, oferă o 
excepțională rezistență la eroziune / coroziune - chiar și la 
temperaturi ridicate! 

 

 

 

Sistem de cămășuire din fibră de carbon pentru conducte 

METALCLAD® DuraWrap® compozit polimer / fibră de carbon 
ranforsant face ca repararea și reconstrucția rezervoarelor, a 
conductelor și altor echipamente de curgere a fluidelor îmbătrânite, de 
multe ori sever deteriorate, să fie posibilă. 

Materialul ENECON® METALCLAD® DuraWrap® este o combinație 
unică între polimerii cu cele mai înalte performanțe ai ENECON® și 
ultimele tehnologii în ceea ce privește fibra de carbon, creat special 
pentru a repara, reconstrui, consolida și chiar restabili integritatea 
sistemelor de curgere a fluidului - mărindu-le durata de viața și 
eliminând nevoia de a face înlocuiri costisitoare de materiale. 

METALCLAD® DuraWrap® poate fi aplicat la interiorul și / sau 

exteriorul țevilor și al echipamentelor atât pentru etanșarea cât și pentru 
consolidare acestor componente. Atunci când este aplicat pe pereții 
interiori ai conductelor subterane sau inaccesibile în alt fel, 
METALCLAD® DuraWrap® poate repara și restabili în mod eficient 
integritatea acestor conducte, fără a fi nevoie de excavații și înlocuiri 
costisitoare. 
 
Performanțele remarcabile ale sistemului ENECON® METALCLAD® 
DuraWrap® permit în ziua de azi personalului de la întreținere să 
prelungească durata de viață a echipamentelor și structurilor de ieri.  

 

Număr netaxabil: 888-4-ENECON (888-436-3266) • Internațional Tel: 516-349-0022 • Fax: 516-349-5522 



  

FLEXICLAD
®
... 

sisteme polimerice excepționale, foarte elastice special concepute pentru a soluționa problemele de cavitație 

Fie că este vorba de impulsoare de pompe sau elice pentru 
nave, deteriorarea metalului datorată cavitației este o 
problemă fără sfârșit - și una care în trecut avea foarte puține 
opțiuni de recondiționare pentru inginerul de mentenanță. 
Dar, în prezent, sistemele FLEXICLAD® DuraToughTM ale 
ENECON® oferă o excepțională protecție a echipamentelor 
predispuse la cavitație și previne deteriorările ulterioare. 
Foarte robust, rezistent și rentabil. 

Sistemele FLEXICLAD® DuraToughTM oferă o alternativa 
sensibilă la unele dintre cele mai grave probleme de eroziune 
/ coroziune în industria din zilele noastre. 
 
Rezistență superioară, durabilitate și aderență flexibilă, 

rezistență la abraziune și elongație 

 

FLEXICLAD® DuraToughTM DP este alcătuit din două 
componente, 100% solide, fiind un polimer compozit elasto-
ceramic, special conceput pentru a reface echipamentele 
afectate de cavitație și deteriorările ulterioare.  

 

FLEXICLAD® DuraToughTM DL este alcătuit din două 
componente, 100% solide, fiind un polimer compozit elasto-
ceramic cu consistență fluidă, special conceput pentru a 
proteja echipamentele supuse fenomenului de cavitație 
accelerată sau fenomenelor de eroziune / coroziune.  

 

 
FLEXICLAD® ER este alcătuit din două componente, 100% solide, 
se poate aplica cu mistria, este un polimer compozit special 
conceput pentru a repara componente flexibile deteriorate, cum ar fi 
benzi transportoare, furtunuri, vase de expansiune, etc. 

FLEXICLAD® ER este un material unic, care nu impune grunduirea 
prealabilă, se lipește de majoritatea cauciucurilor / material flexibil și 
ajunge la maturare la temperatura ambientală – nu necesită căldură. 
Este sigur și ușor de utilizat, iar pentru aplicarea lui nu este nevoie de 
unelte speciale. Poate fi folosit pentru a crea etanșări flexibile 
neregulate pe fețe cu flanșe distorsionate sau pentru a crea lipituri 
rezistente pentru metal, lemn, etc. De asemenea, poate fi utilizat 
pentru a etanșa / obtura camerele de apă de la schimbătoarele de 
căldură pentru fețele laminare ale țevilor sau pentru a etanșa 
îmbinările la vasele de condensare, vasele turnului de răcire, etc.  

FLEXICLAD® ER este un element indispensabil pentru trusa de 
scule a oricărui inginer. 

• Benzi transportoare 
• Furtunuri 
• Lipirea rezistentă a metalelor, lemnului, etc. 
• Crearea / Repararea rosturilor flexibile, sistemelor de etanșare 
și lagărelor 
• Vase de expansiune 
• Pereți laterali deteriorați la anvelopele de Off-Road 
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CHEMCLAD
®
... 

cele mai avansate sisteme de protecție chimică 

Aprobat pentru 

apă potabilă 

 

Luați legătura cu specialistul 
local ENECON® Fluid Flow 
Systems pentru mai multe 
detalii 

Având o foarte bună rezistență la o amplă gamă de acizi 
organici și anorganici, alcool, alcalii, esteri, eteri, hidrocarburi, 
hidrocarburi halogenate, cetone, uleiuri, săruri, etc., sistemele 
CHEMCLAD® ale ENECON® sunt cele mai performante 
sisteme de acoperire rezistente chimic disponibile. 
 
Aceste materiale sunt compoziți polimerici revoluționari care 
pot fi aplicate cu ușurință și în condiții de siguranță cu pensula, 
trafaletul, racleta sau prin pulverizare fără aer - chiar și în spații 
închise. 
 
Pentru metal… 
conducte, rezervoare, pompe, vane, hote de tiraj, drenuri, 
schimbătoare de căldură, etc. 
 
Pentru beton… 
baraje de reținere, rigole, jgheaburi, zone de procesare, etc. 

 

 

CHEMCLAD® SC - este alcătuit din 2 componente, 100% 
solide, sistem polimeric utilizat pentru a crea un strat 
protector împotriva coroziunii chimice la orice tip de 
echipament sau structură.  

 

CHEMCLAD® SC este ușor de utilizat. Se amestecă ușor și 
poate fi aplicat cu pensula sau cu trafaletul. Este disponibil în 
mai multe culori, pentru a simplifica procesul de acoperire. În 
urma aplicării acestui strat, obținem o suprafață nu doar 
funcțională, ci și plăcută din punct de vedere estetic.  

 

CHEMCLAD® XC este alcătuit din 2 componente, 100% 
solide, fiind un strat de acoperire de înaltă perfirmanță care 
oferă protecție fără egal în cele mai agresive medii chimice.  

 

CHEMCLAD® XC este rezistent la o gamă largă de acizi 
organici și inorganici, alcalii, solvenți, săruri, hidrocarburi, etc. 
Este ușor de aplicat cu pensula sau cu trafaletul și poate fi 
utilizat pentru a proteja toate tipurile de metale și suprafețele de 
ciment.  

Număr netaxabil: 888-4-ENECON (888-436-3266) • Internațional Tel: 516-349-0022 • Fax: 516-349-5522 



  

ENECRETE
®
... 

cele mai bune sisteme de recodiționare și protecție existente 

 

Familia de produse ENECRETE® este alcătuită dintr-o amplă gamă de 
produse de recondiționare și protecție, special concepute pentru a soluționa 
cele mai dificile probleme legate de suprafețele de beton. Dintre acestea 
amintim uzura, impactul și problemele de abraziune, precum și situațiile de 
presiune hidrostatică.  

Materialele ENECRETE® prezintă o extraordinară aderență la betonul existent 
precum și la majoritatea substratelor de zidărie inclusiv cărămidă, gresie, 
piatră, mozaic, etc. Chiar dacă problema este la pardoseală, pereți, zone de 
susținere secundare, scurgeri în pivnițe, casa liftului, sau orice altă structură de 
beton, există un material ENECRETE® care vă poate ajuta să soluționați cele 
mai dificile probleme de recondiționare și protecție.  

 

Este un material alcătuit din trei componente, 100% solide, 
special conceput și precis formulat pentru repararea betonului 
și pentru a oferi soluții chiar și pentru cele mai dificile 
probleme de protecție și reparare a suprafețelor de beton. 
Pentru suprafețele verticale sau plafoane, este 
disponibilă și o variantă cu aditivi. 

Este un sistem polimer de înaltă performanță alcătuit din 
două componente, 100% solid, conceput special pentru 
acoperirea pardoselilor precum și pentru umplerea găurilor 
adânci și cavităților din beton în combinație cu agregate 
provenite din surse locale. 

 

Este un produs pe bază de ciment, cu priză extrem de 
rapidă, alcătuit dintr-un singur component, care are 
capacitatea de a opri scurgerile de apă din structurile de 
zidărie. Este conceput pentru a fi amestecat cu apă și a 
face priză în doar 1 minut. 

Este un sistem de protecție și de impermeabilizare a 
structurilor de zidărie. Folosește  un proces de întărire cu 
reacție multiplă, care îi conferă excepționalele proprietăți 
de impermeabilizare, rezistență chimică și aderență. 

www.enecon.com • info@enecon.com 



  

ENESEAL
®
... 

pentru zone expuse intemperiilor - probleme de impermeabilizare la toate tipurile de acoperișuri - plus 

proprietăți de refracție a căldurii de neegalat 

 
ENESEAL® HR este alcătuit dintr-un singur component, pe 
bază de apă, fiind o membrană lichidă cu componență ceramică, 
care când se usucă devine un strat de acoperire flexibil, durabil, 
uniform, care refractează și reflectă căldura, oferind în același 
timp o protecție la umiditate și este rezistent pentru aproape 
toate tipurile de suprafețe. 

ENESEAL® HR este ușor de aplicat cu pensula, trafaletul 
sau prin pulverizare. Întrucât este un produs pe bază de apă, 
curățarea este ușoară și rapidă, cu apă și săpun. Complet 
netoxic și neinflamabil. Poate oferi mulți ani de protecție 
impermeabilă pentru orice tip de acoperiș. 

 

ENESEAL® CR este aclătuit dintr-un singur component, pe bază de 
apă, fiind un sistem acoperire lichid care, după uscare, se transformă 
într-o peliculă de acoperire elastică și uniformă, foarte durabilă, 
rezistentă la apă și coroziune, care oferă o extraordinară protecție 
împotriva acțiunii mediului pentru suprafețe metalice și de beton / 
zidării.  

ENESEAL® CR este un sistem de acoperire a suprafeței tolerant 
cu aceasta, care nu necesită sablare. Prezintă o foarte bună 
aderență atât cu toate tipurile de materiale metalice cât și cu 
suprafețele galvanizate. Pentru a obține o aderență bună, în 
general se poate folosi perierea mecanică, polizarea sau 

sablarea cu apă sub presiune.  

 

ENESEAL® MP este alcătuit dintr-un singur component, pe bază 

de apă, fiind o barieră cu vâscozitatea foarte scăzută, care după 

uscare se transformă într-un strat izolator împotriva intemperiilor 

complet invizibil și impermeabil pentru zidării. Impermeabilizează 

practic orice tip de beton, zidărie sau suprafețe minerale. 

.  

ENESEAL® MP/HS este special conceput pentru a 
proteja pe termen lung suprafețele orizontale. 

Număr netaxabil: 888-4-ENECON (888-436-3266) • Internațional Tel: 516-349-0022 • Fax: 516-349-5522 



  

ENECLAD
®
... 

protecție de înaltă performanță robustă și fiabilă - cel mai avansat sistem de protecție a pardoselilor pentru o nouă eră 

 

Ușor de aplicat ENECLAD® impermeabilizează și protejeză 
pardoselile din beton. Acești compuși polimeri de înaltă performanță 
sunt extrem de rezistenți la abraziune, făcându-i ideali pentru zonele 
cu trafic intens din depozite, hangare, rampe de încărcare, etc. 
Protejează suprafața cu un strat de acoperire robust, rezistent la 
circulația stivuitorului, la ulei, benzină și majoritatea substanțelor 
chimice industriale. 

Sistemele ENECLAD® nu au solvenți, sunt inodore, 100% solide, 
fiind alcătuite din mai multe componente, special concepute pentru a 
soluționa cele mai dificile probleme cu pardoselile industrial. Sunt 
ușor de aplicat cu pensula, trafaletul sau cu racleta, rezultând o 
suprafața cu aspect foarte lucios. Se pot adăuga aditivi 
antiderapanți în sistemele ENECLAD® pentru a oferi o suprafață 
durabilă, antiderapantă.  

Sistemele ENECLAD® pot fi folosite și pentru a repara și nivela 
suprafețele de beton deteriorate, pregătindu-le pentru linia noastră 
amplă de straturi de acoprire lucioase ENECLAD®.  

 
Acest extraordinar polimer compozit de 
înaltă performanță este extrem de 
rezistent la abraziune, făcându-l ideal 
pentru zonele cu trafic greu din depozite, 
hangare, docuri de încărcare, etc. 

Un produs alcătuit din două componente, 
100% solide, impermeabilizează betonul și 
este practic fără miros și nu are nici V.O.C. 
Produsul a fost special conceput pentru a 
asigura o excelentă impermeabilizare și 
protecție împotriva prafului pentru toate 
tipurile de substraturi de ciment si minerale. 

Sistem de acoperire alcătuit din două 
componente, pe bază de apă, lasă suprafața să 
respire și este special conceput pentru a 
impermeabiliza și a proteja suprafețele din beton, 
unde pot apărea probleme de umiditate. Datorită 
presiunii hidrostatice, nu face bule și are aderență 
cu aproape orice substrat mineral / de ciment, 
precum și cu lemnul. 

 
Alcătuit din trei componente, 100% solide, produsul este 
un grund / sistem de impermeabilizare special conceput 
pentru a nivela suprafețele din beton rugoase și pentru a 
îmbunătăți aspectul straturilor de acoperire din gama 
ENECON®, cum ar fi ENECLAD® FPS sau CHEMCLAD 

Adeziv structural revoluționar, care oferă performanțe de 
neegalat pentru aderența la  suprapunerea unui strat de beton 
peste un strat de beton întîrit existent, sau pentru aderența 
mortarelor sintetice / plastice pe aproape orice suprafață rigidă.  
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SAFETYCLAD
®
... 

pentru crearea celor mai fine suprafețe antiderapante chiar și în mediile cele mai  critice 

Sistemele SAFETYCLAD® DuraGrip® au fost concepute 
pentru a crea cele mai fine suprafețe antiderapante pentru cele 
mai complicate aplicații. 

Fie că este vorba despre metal, beton, gresie, marmură, 
ardezie sau mosaic, sistemele noastre DuraGrip® pot fi 
personalizate pentru a vă oferi nivelul de rezistență la 
alunecare cerut – de la foarte fin la foarte aspru. 

Sistemul nostru DuraGrip® utilizează cele mai bune materiale 
composite polimerice disponibile de la ENECON® pentru a 
lega o amplă gamă de agregate rezistente la uzură și a veni în 
intâmpinarea nevoilor dumneavoastră specifice. Puteți crea 
orice model sau formă pe care situația o impune. 

Deci, chiar dacă este vorba despre scări, culoare, plafoane de 
rezervoare, rampe, zone de dușuri sau pardoseli întregi, 
sistemele SAFETYCLAD® DuraGrip® vă pot oferi cele mai 
bune suprafețe antiderapante posibile.   

Scări și platforme 

 

 
Rampe și culoare 

 

 
Zone pentru dușuri și bucătării 

 

Se poate crea modelul antiderapant specific care se 

dorește 

 

Estetic, dar extrem de funcțional! 
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REPARAȚI, NU ÎNLOCUIȚI
®
... 

lăsați-ne să facem parte din echipa dumneavoastră de mentenanță și reparații 

ENECON vă poate oferi "Soluții industriale" pentru toate nevoile 
dumneavoastră de reparații și mentenanțăTM 

Lăsați echipa ENECON® să vă arate compușii noștri polimeri de 
înaltă performanță și know-how-ul aplicațiilor care vă pot economisi 
timp și neplăceri. Facem deja acest lucru pentru miile de clienți 
exigenți din peste 60 de țări din întreaga lume. Vă putem oferi 
soluții economice și cu dovedită eficiență pe piață pentru utilajele, 
echipamentele și structurile deteriorate din stații, ca urmare a 
fenomenelor de eroziune, coroziune, cavitație, uzură, impact, 
abraziune, acțiunea agenților chimici, presiunea hidrostatică , etc. 
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Contactați-ne chiar azi pentru a beneficia de un seminar tehnic gratuit la sediul 
dumneavoastră. Vom fi mai mult decât bucuroși să vă împărtășim ideile noastre și 
să vă oferim câteva incursiuni practice în cele mai recente tehnologii polimerice de 
reparații și mentenanță.  

Un sfat este gratuit...rezultatele, însă, 

neprețuite! 
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Număr netaxabil: 888-4-ENECON (888-436-3266) 
Tel: 516-349-0022 · Fax: 516-349-5522 
Email: info@enecon.com 

6 Platinum Court · Medford, NY 11763-2251 
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