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CARBOZINC 858 
Termékismertető 

 

Típus: Két komponensű, cinkkel töltött, térhálósodó epoxi alapozó. 

  

Tulajdonságok 
Magas szárazanyag-tartalmú szerves alapú cinkalapozó, acélszerkezetek korrózió elleni  

védelmére. 

Karbantartási, vagy általános célra való cink alapozó, Sa 2,5-es szemcseszórt acélra, amely  

fedőbevonattal lesz ellátva. Használatos papíriparban, petrolkémiai iparban, vegyiparban és  

más agresszív környezetben megfelelő fedőbevonattal.  

 

Ajánlható olyan műhelyi és területi alkalmazásra, ahol gyors átvonhatóság és kikeményedés 

kívánatos.  

 

 

Jellemzői többek között:  
  Megfelel a B osztályú súrlódási koefficiensnek és nagyfeszültségű felületeken  

      megkívánt csúszási kritériumoknak 

 Gyors kikeményedés. 30 percen belül átvonható, 24 
o
C-on és 50% relatív  

     páratartalom  esetén 

  Kitűnő tapadás és ellenállás az alulról jövő rozsdásodással szemben 

 Megfelel az ASTM D520-as szabványnak, 2-es típusú cink formának 

 Alacsony hőmérsékleten is keményedik, akár +2 C hőmérsékleten is. 

 Felhordható a szokásos airless (levegő nélküli), vagy hagyományos (levegős)  

     szóróberendezéssel 

 A VOC (szerves illóanyag tartalom)-ra vonatkozó előírások tekintetében megfelel a  

    jelenlegi AIM szabályzásnak 

 

Szín   zöld (közelítőleg RAL 7003) 

 

Megjelenés  matt 

 

Alapozó  önalapozó 

 

Fedő bevonat akrilok, epoxik, poliuretánok és egyéb ajánlott 

 

Ajánlott szárazfilm vastagság:  75 - 125 μm 

           200 μm-nál vastagabb bevonat kialakítása nem ajánlott! A túl vastag festékréteg  

           szállítás illetve szerelés közben sérülhet.  
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Szárazanyag tartalom:  
Térfogat százalékban:    642%  

           A száraz festékréteg összes cinktartalma:  812% (súlyszázalék)  

           Illó szerves anyag tartalom:  (Az alábbiak névleges értékek) 

           Eredeti kiszerelésben:                   303 g/l  

           Hígításban: 2-es. vagy 33-as hígító alkalmazása esetén:  

 

%-os hígítás g/l 

3 % 

6% 

320 

335 

 

Elméleti kiadósság: 
8,4 m

2
/l,      75 μm szárazréteg-vastagságban 

            A keverési és felhordási veszteség változó lehet és ezt az anyagfelhasználás becslésénél figyelembe kell  

 venni.  

 

VOC érték:   325 g/l 

    (nominális érték) 
 

Hőmérsékletállóság: (szárazon, nem alámerüléskor) 

                                        Folyamatosan:            200 C 

                                        Csúcsban:                   215 C 
 

 

HORDOZÓ ÉS FELÜLET-ELŐLKÉSZÍTÉS 

Általános előírás:  Száraznak és tisztának kell lenni. Alkalmazzunk megfelelő eljárást a  

 szennyeződések, por és olaj és egyéb szennyeződések letávolítására, amelyek befolyással  

 lehetnek a  bevonat tapadására. 

 

Acél: Általában:    Sa 2,5 
 Felületi profil:   25 – 75 μm 

 Javítás:   min. St2/St3 
 

 

FELHORDÁS 

Összeférhetőség más bevonatokkal:  Az ajánlás szerinti katalizált epoxival, uretánnal és 

egyéb fedőréteggel vonható be. A különleges fedőrétegekkel kapcsolatosan forduljon a szállítóhoz. 

 

Hagyományos szórás: Nyomásálló tartály, kettős szabályzóval, legalább 3/8" belső átmérőjű  

 tömlő, 0,070" belső átmérőjű folyadék fúvóka és megfelelő légfúvóka.  

 

Levegő nélküli szórás (airless): 

 Sűrítési arány:    30:1 (legalább)* 

 GPM kimeneti telj.   3,0 (legalább) 

 Anyagtömlő    legalább 3/8" belső átmérő 

 Fúvóka méret(folyadék):  legalább 0,017" belső átmérő 

 Kimeneti nyomás:   14O-156 bar 

 Szűrő mérete:   60 Mesh 
*Teflon tömítés ajánlott, ami a szivattyú gyártójától beszerezhető be.  
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Ecsetelés:  Csak javítási célra! Használjunk jó minőségű ecsetet és teljes mozdulattal  

  dolgozzunk! 

 

Hengerelés: Használjunk jó minőségű hengert, amely két komponensű festékhez is  

  alkalmas. 

 

Keverés: 3 :1 arányban (A : B)  

Keverjük fel külön az A komponenst, majd folyamatos keverés mellett lassan adagoljuk 

hozzá a cinkport. Keverjük fel a B komponenst is külön, majd adjuk hozzá a keverékhez az alábbi 

arányok figyelembe vétele mellett.  

MEGBONTOTT KANNÁT NE KEVERJÜNK BE MÉGEGYSZER!. 

 

Hígítás: Normál esetben a hígítás nem szükséges. 

Ha az alkalmazás feltételei és körülményei miatt 

mégis szükséges, 6 tf %-ban hígítható, 2. számú hígító alkalmazásával. Forró vagy szeles 

körülmények között 6 tf %-ban  hígítható, a 33. számú hígító alkalmazásával. 

Más hígító alkalmazása károsan befolyásolhatja a termék teljesítményét és érvényteleníti a termék 

szavatosságot.  

 

Edényidő:  4 óra, 24 C-on, ennél magasabb hőmérsékleten kevesebb. A felhasználhatósági idő  

 akkor jár le, amikor a festék elveszti testességét és megereszkedik.  

 

Alkalmazási körülmények:  
 

 Anyag hőm. Felületi hőm. Környezeti hőm. Rel. pára tart. 

Normál 16-29 C 16-29 C 16-32 C 0-90 % 

Minimum 4 C 2 C 2 C 0 % 

Maximum 32 C 49 C 43 C 95 % 

 

Ne dolgozzunk vele, ha a felszíni hőmérséklet alacsonyabb, mint a harmatpont +3 C ! 

 

 A normál értéktartomány felett vagy alatt végzett munka különleges hígítási illetve 

 felhordási módszereket igényelhet.  

 

Szórás: Az alábbi berendezéseket találtuk alkalmasnak: Graco, Wagner vagy LAURIUS  

 

Száradási idők: (Az alábbi száradási idők 75 mikrométer szárazréteg vastagságra vonatkoznak. 

                               A túl vastag festékréteg vagy a túlzott hígítás lassítja a száradást.)  

 

 Felhordás után fél órával már érintés száraz (24 C -on).  
 

Hőmérséklet Érintés száraz* Átfesthető* 

2 C 

10 C 

24 C 

32 C 

8 óra 

5 óra 

2 óra 

1 óra 

8 óra 

5 óra 

2 óra 

1 óra 

 A fenti száradási idők 75 μm-re vonatkoznak. Az ezen felüli rétegvastagság, vagy túlzott hígítás és nem  

 megfelelő szellőztetés meghosszabbítja a száradási időt és oldószer zárványokat idézhet elő a filmben.  
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A maximális átfesthetőség korlátlan, feltéve, hogy a felület tiszta, vagyis olajat, zsírt,  

egyéb szennyeződést nem tartalmaz, vagy azt már előtte megfelelő eljárással  

eltávolították. 

 

 

Tárolási körülmények: zárt helyen tárolandó, 4 - 43 C hőmérsékleten, 0-95% páratartalomnál 

 

Tárolhatóság (24 C-on tárolva):    24 hónap 

 

Lobbanáspont: (Pensky Martens féle zárttéri) 

           CARBOCINK 858 A komponens  9 C 

          CARBOCINK 858 B komponens  3 C 

          2. számú hígító     -5 C 

          33. számú hígító    33 C 

 

Szerszámok tisztítása:  CARBOLINE 2-es számú hígító használatával.  

 

FIGYELEM: FIGYELMESEN OLVASSA EL ÉS TARTSA BE A TERMÉK LEÍRÁSÁBAN ÉS 

AZ ANYAG MUNKABIZTONSÁGI LEÍRÁSÁBAN SZEREPLŐ ÖSSZES ÓVINTÉZKEDÉST!  

 

FIGYELEM: A FESTÉK GYÚLÉKONY OLDÓSZEREKET TARTALMAZ! 

TARTSUK TÁVOL SZIKRÁTÓL ÉS NYÍLT LÁNGTÓL. ZÁRT TÉRBEN A 

DOLGOZÓKNAK FRISSLEVEGŐS LÉGZŐKÉSZÜLÉK VISELÉSE 

KÖTELEZŐ! 

KÜLÖNÖSEN ÉRZÉKENY SZEMÉLYEKNEK VÉDŐKESZTYŰ VAGY 

VÉDŐKRÉM ALKALMAZÁSA AJÁNLATOS! MINDEN ELEKTROMOS 

KÉSZÜLÉKET ÉS BERENDEZÉST AZ ORSZÁGOS VILLAMOS 

ÉRINTÉSVÉDELMI SZABVÁNYNAK MEGFELELŐEN KELL KÉSZÍTENI ÉS 

FÖLDELNI. ROBBANÁSVESZÉLYES HELYEKEN! 

A MUNKÁSOKNAK NEM MÁGNESEZHETŐ SZERSZÁMOKAT KELL 

HASZNÁLNIUK, VALAMINT VEZETŐ ÉS SZIKRAMENTES CIPŐT KELL 

VISELNIÜK!  


