Gør det rigtigt. Gør det én gang.

Fleksibel belægningsog forseglingsløsning

HVORFOR STOPAQ®?
STOPAQ® er en patentbeskyttet forseglingsløsning af stålrørsledninger til bl.a. olie-,
gas- og produktionsindustrien.
Den omgående og permanente vedhæftning til stort set alle stålrørstyper i såvel kolde
som varme temperaturer uden særlig forudgående afrensning, overflødiggør såvel
risikabel slibning som svinende sandblæsning.
STOPAQ® kan endda påføres uden på den eksisterende forsegling, og fleksibiliteten
rækker også til evt. reparationsarbejde ved f.eks. kollisionsskader og/eller omlægning
af rør. Let og enkelt.
Med en STOPAQ® forseglingsløsning undgås driftsstop, idet forseglingen kan foretages
mens anlægget kører - uanset rørledningernes temperatur.
STOPAQ® er testet og bevist på emner med driftstemperaturer fra minus 45 grader til
plus 120 grader C.

Fordelene ved STOPAQ® frem for traditionel korrosionsbeskyttelse

Ingen produktionsafbrydelse
STOPAQ® overflødiggør sandblæsning og
afslibning af eksisterende rør, derfor kan
produktionen fortsætte uhindret.
Overflødiggør sandblæsning
STOPAQ® kan monteres
direkte på overflader med og
uden eksisterende coating.
Anvendeligt under alle forhold
STOPAQ® kan benyttes såvel
ude som inde og over/under vand.
Kan benyttes fra -45 til + 120 grader C.
30 års garanti
STOPAQ®s forventede levetid er over 60 år.
MMT Group A/S er certificeret montør og
yder 30 års garanti.
Let at reparere ved skade
STOPAQ®s kan nemt repareres ved
evt. skader. Igen uden produktionsstop
og tidskrævende sandblæsning.

Gør det rigtigt. Gør det én gang.

30 års garanti
Vi tænker i bæredygtige og omkostningseffektive løsninger.
Med STOPAQ® demonstrerer vi vores tankegang igennem begrebet ”mennesker,
planet, profit” med fokus på langtidsholdbare, miljøvenlige løsninger, hvor fornuften
også afspejler sig på bundlinjen.
Vi forsegler for livet – og det står vi ved. Derfor leveres vores produkter altid med et
30-årigt garanticertifikat.

MMT Group A/S er certifieret STOPAQ® montør
og har siden 2005 løst overfladebehandlingsopgaver til lands, til vands og i luften.

HVORDAN BENYTTES STOPAQ®?

STOPAQ® er en elastisk og fleksibel forseglingsløsning, der omrulles de stort set
ubehandlede emner. STOPAQ®s væskelignende karakter og elastiske egenskaber
forhindrer korrosion og friktionsspænding i rørenes levetid. Garantiperioden er på 30
år, mens STOPAQ®s forventede levetid skønnes til over 60 år.
STOPAQ® kan anvendes på såvel kolde som varme emner, fra -45 til + 120 grader C og
er blandt de eneste løsninger til direkte montering på kondenserende rørledninger.
Da såvel forudgående afslibning såsom sandblæsning er overflødig ved anvendelse
af STOPAQ®, opnås den store fordel, at produktionsapparatet ikke skal lukkes ned
under selve forseglingsmontagen. Forbehandling til ST2/3 og affedtning er tilstrækkeligt. Risici for brand/eksplosion i forbindelse med afslibning af eksempelvis
olie og gasrør og/eller generende temperaturstigning på nedkølede rør i forb. med
produktionsstop på f.eks. bryggerier er derfor ikke eksisterende.
Med STOPAQ® som forseglingsløsning, sikrer du et uafbrudt flow i produktionen og en
holdbarhed, der rækker langt ud over rimelighedens grænser.

Mærk selv styrken og fleksibiliteten

Rekvirer
materialeprøve
Kontakt os på:
Telefon: 70 20 85 02
info@mmt-group.dk
www.mmt-group.dk

HVAD ER STOPAQ?
STOPAQ® producerer og leverer en bred vifte af innovative, selvhelbredende antikorrosions belægningsløsninger.
Produkterne er patentbeskyttede og udbredelsen er verdensomspændende.
STOPAQ®-systemerne er vedligeholdelsesfrie og forsegler permanent emnerne mod
indtrængen af vand, ilt, bakterier og/eller AC/DC strøm.
STOPAQ® er med 0 % VOC det mest miljøvenlige beskyttelsessystem i belægningsverdenen
og er 100 % stabilt, 100 % selvhelende og med 100 % garanteret vedhæftning.
STOPAQ® er en del af Seal For Life Industries, som omfatter en gruppe nært forbundne
virksomheder, alle med stort engagement i forebyggelse og bekæmpelse af korrosion.
Seal For Life er vores bidrag til en bæredygtig og korrosionsfri verden via forseglingsmidler, der kun kræver minimal overflade.

Her kan du med fordel benytte STOPAQ®
STOPAQ® kan benyttes på rør, tanke og konstruktioner indenfor bla.:
offshore-, vind-, olie & gas- og medicinalindustrien, såvel som det også
udmærker sig inden for bryggerier og fødevareproduktion.

Ønsker du at vide mere om STOPAQ®?
MMT Group A/S er certificeret og du er altid velkommen til at
kontakte Ronni Madsen på telefon 25 75 85 02 eller pr mail på rm@mmt-group.dk

Ronni Madsen

MMT Group A/S

Frosio Inspector 6761 level-lll

Møllevangen 42
4220 Korsør

Dir. tlf: 25 71 85 02
rm@mmt-group.dk

www.mmt-group.dk

Det sikre valg
MMT Group A/S er certificeret
udbyder af STOPAQ®s belægningsog forseglingsløsninger.
Som professionel samarbejdspartner
for STOPAQ®, har vi dokumenterbart
knowhow på området, og vi lever derfor
op til alle krav, der forudsætter en 30-årig
garantiperiode på produkterne.
Det er det, der gør MMT Group A/S til
det SIKRE valg i enhver forbindelse.

Ekspertise i totalløsninger
inden for overfladebehandling…
MMT Group leverer totalløsninger og
mandskab indenfor korrosionsbeskyttelse
og overfladebehandling.
• Inspektion
• Skadesopklaring – syn og skøn.
• Rope Access (erhvervsklatring)
• Materialerådgivning
• Korrosionsbeskyttelse
• Overfladebehandlingsrapporter
• Uddannelseskurser
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