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Syrelækager i produktions- og procesanlæg kan nu 
hurtigt afsløres af ny skræddersyet teknologi –  
ACID-CARE - som gør det muligt for virksomheder at 
gribe ind med det samme i tilfælde af farlige lækager.

Syrelækager er uønskede – og ofte farlige for omgiv-
elserne. Til at hjælpe virksomheder med behov for 
hurtig afsløring af syrelækager lancerer STEFFCA nu 
ACID-CARE, som er en skræddersyet løsning til produk-
tions- og procesanlæg, der anvender syre og syre-
holdige opløsninger.

ACID-CARE er en funktionel beklædningsløsning - 
med dobbelt sikkerhed: Beklædningen afslører hur-
tigt syrelækager, og den beskytter medarbejdere og 
udstyr mod fysisk kontakt med syre og syreholdige 
opløsninger.

Når syren kommer i kontakt med den olivengrønne 
ACID-CARE-beklædning på indersiden af glasvævet, vil 
beklædningen ændre farve til gul på ydersiden.
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HURTIG AFSLØRING 
AF SYRELÆKAGER 
MED ACID-CARE

• Farveskift ved syrelækage
• Beskytter mod fysisk kontakt ved syreudslip
• Hurtig sikring af arbejdsmiljø og optimeret drift
• Funktionel beklædningsløsning til industri og proces



På den måde kan virksomheder med ACID-CARE 
forbedre deres sikkerhed, når det gælder lækager 
med syre og syreholdige opløsninger. Reaktions- 
tiden i ACID-CARE afhænger af mængde og 
koncentration – men en lækage vil typisk vise sig 
i løbet af få minutter.

ACID-CARE er en skræddersyet løsning, som 
fremstilles til hver enkelt virksomhed, efter at der 
er taget nøjagtige mål på det sted, hvor løsningen 
skal monteres. ACID-CARE fastgøres med velcro 
og kan således hurtigt monteres og afmonteres 
hvis nødvendigt.

”Uden lækagekontrol risikerer man, at syren 
lækker gennem lang tid, og det kan få alvorlige 
konsekvenser for arbejdsmiljø og udstyr i en pro-
duktion eller proces,” siger Mikkel Steffensen.

En yderligere fordel ved at afsløre syrelækager 
med ACID-CARE er, at lækagen kan påvirke en 
produktion eller proces, så den ikke kører opti-
malt. Derfor skal en syrelækage afsløres hurtigst 
muligt.

           Ved lækager omkring ventiler, flanger og andre steder  
             opstår risiko for udslip af syre. Mange virksomheder  
bruger ressourcer på at afsløre syrelækager ved at måle sig frem, 
men med ACID-CARE bliver syrelækager synlige på kort tid. Indtil 
syrelækagen bliver afsløret, vil ACID-CARE beskytte mod farlig, 
fysisk kontakt med syren. 

Medejer af STEFFCA,  Mikkel Steffensen.
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“

AFSLØRING PÅ FÅ 
MINUTTER

ACID-CARE afslører syrelækager ved farveskift  
fra olivengrøn til gul.



VIL DU VIDE MERE OM 
VORES PRODUKTER?

STEFFCA A/S  |  Romsøvej 24  |  5800 Nyborg  |  Telefon: +45 6531 3102  |  Denmark

STEFFCA A/S er en af Danmarks førende leverandører af pakninger og tekniske
isoleringsløsninger. Vi leverer pakninger til alle typer produktion og processer – 
herunder også specialløsninger.

Vi rådgiver hver dag vores kunder om valg af paknings- og tætningsløsninger. Vores 
rådgivere er veluddannede og har en bred teknisk viden indenfor vores kernekom-
petencer, og uanset branche leverer vi kompetent rådgivning baseret på over 20 års 
erfaring. 

I samarbejde med vores kunder optimerer og udvikler vi hele tiden vores produkt-
portefølje. Det er vores målsætning altid at yde vores kunder den bedste service, høj 
kvalitet, fokuseret innovation og hurtig levering.

27
01

20
21


