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CARBOCOAT 150WS 
Termékismertető 

 

 

Típus: modifikált alkid alapozó 

 

Tulajdonságok: Modifikált alkid cinkfoszfát alapozó és fedő bevonat, ami nagyon jó tapadású  

 különböző alapokra. Alkalmazható szerkezeti acélokra, csővezetékekre, konténerekre, stb.  

 

Kiemelkedő tulajdonságok 
 

● Egykomponensű alapozó/fedő bevonat 

● Jó tapadás acélon, alumíniumon és fán 

● Jó korrózióvédő képesség szemcseszórt (Sa3, Sa2) és St2/St3-as felületen 

● Felhordható airless és hagyományos szórással, ecseteléssel és hengerléssel is 

 

Szín:    RAL színekben 
 

Fényesség:  tojáshéj 
 

Alapozó:  önalapozó, igény esetén felhordható epoxi alapozóra  
 

Ajánlott rétegvastagság:   50 - 100 µm,  rétegenként 
 

Szárazanyag-tartalom:  47% +/- 2% 
 

Elméleti kiadósság:   6,0 m2/1, 80 µm szárazréteg-vastagságban 

  Számítsunk vesztességre a keverés és felhordás során! 
 

Szerves illóanyag tartalom (VOC):  450 g/l  

       nominális érték, a színtől kis mértékben függ 
 

Hőmérsékletállóság: 
                               Száraz, folyamatos:        93 ° C 

                               Csúcsban, esetenkénti hatásként   121° C 
 

Felület-előkészítés 

Általában 

A felületnek tisztának és száraznak kell lenni. Alkalmazzunk megfelelő eljárást a piszok, por és olaj és 

más szennyeződések eltávolítására, amelyek károsan befolyásolhatják a bevonat tapadását. 
 

Acél esetében 

Az MSZ ISO 8501-1 szerint: Sa 2,5 fokozatnak megfelelő tisztaság és minimum 25 µm-es felületi 

profil, a maximális teljesítmény érdekében. Az St2, St3, és Sa1-es minőség is elfogadható. 

 

Alumínium 

Sa1-es felületi tisztaság 
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Előzetesen fested felület 

Enyhe szemcseszórás, vagy a felület egyéb érdesítése, mattítása. A megmaradó festéknek minimum 3B 

tapadási fokozatot kell elérni, az ASTM D3359 szerinti „ X”-vágási tesztnél.  

 

 

A felhordás eszközei 

Szórás: A következő szóró berendezések alkalmasak a gyártó véleménye szerint Binks, DeVilbiss,     

Graco, Wagner, LAURIUS. 

 

Hagyományos szórás: kettős szabályzóval felszerelt nyomástartó edény, 3/8 "-os belső átmérőjű 

anyag tömlővel, 0,052 "-os belső átmérőjű dűznivel, megfelelő levegő fúvókával. 

 

Levegő nélküli (airless): 
                          Sűrítési arány:   30:1 (min.)* 

                          GPM kimenet:   3,0 (min.) 

                          Anyagtömlő:   3/8 " belső átmérő (min.) 

                          Fúvóka:     0,013-0,017" 

                          Kimenő nyomás:  140-160 bar 

                          Szűrő méret:   60 mesh 

 Teflon tömítés javasolt, a szivattyú gyártótól beszerezhető. 

 

Ecsetelés, hengerlés: A megfelelő rétegvastagság és takarás eléréshez több rétege is szükség lehet.  
 

Ecsetelés: Használjunk közepes sörtéjű ecsetet. 
 

Hengerlés: Használjunk jó minőségű hengert fenol-gyanta maggal. 

 

 

Keverés és hígítás 
Keverés 

Alaposan keverjük fel a terméket.  
 

Hígítás 

Szóráshoz használjunk CARBOLINE 85-es hígítót, maximum 20%-ig. 

Ecseteléshez, hengerléshez használjunk CARBOLINE 45-ös hígítót, maximum 5%-ig. 
 

Más típusú hígító használata, mint amit a CARBOLINE ajánl, megváltoztathatja a feldolgozási 

tulajdonságokat, ez a jótállás elvesztésével jár! 

 

 

Tisztítás és biztonságtechnika 

Tisztítás: Használjunk CARBOLINE 45-ös hígítót. Ha a termék kiömlött, itassuk fel és helyezzük el 

az abszorbenssel együtt a helyi környezetvédelmi előírások szerint.  

 

Biztonságtechnika 
OLVASSA EL ÉS TARTSA BE ENNEK A TERMÉKISMERTETŐNEK ÉS EZEN TERMÉK 

BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAPJÁNAK VALAMENNYI ELŐÍRÁSÁT! 
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Alkalmazzuk a szokásos személyvédelmi biztonságtechnikai előírásokat. A hiperérzékeny személyeknek 

védőruhát, védőkesztyűt kell viselniük és védőkrémet használniuk a fejen, és a kézen és a hatásnak kitett 

felületeken.  

 

Szellőztetés  

Ha zárt térben kerül sor az alkalmazására, a fel-hordás alatt és az után a teljes kiszáradásig 

állandó levegőztetésre van szükség. A szellőztetési rendszernek alkalmasnak kell lenni arra, 

hogy elkerülhető legyen, hogy az oldószergőzök koncentrációja elérje az alsó robbanási 

határt! A felhasználónak folyamatosan figyelni kell az oldószerek koncentrációját és 

biztosítani, hogy az a megengedett határkoncentráció értéket ne lépje túl és minden dolgozó 

biztonságba legyen.   

Ha nem biztos, vagy nem képes ezt elérni, akkor MSHA/NOSH által engedélyezett frisslevegős 

készüléket kell használni. 

 

Alkalmazási körülmények: 
 

 Anyag  Felület  Környezet  Páratartalom  
Normál 10-35 C 10-32 C 13-38 C 30-70 % 

Minimum 2 C 2 C 2 C 0 % 

Maximum 49 C 49  49 C 90 % 

 

Az alap hőmérsékletének legalább 3 C-val a harmatpont felett kell lenni.  

Ez a termék folyadék állapotban érzékeny a nedvességre, mindaddig, amíg teljesen ki nem 

keményedik. Ezért védjük  a magas nedvességtől, harmattól, vagy közvetlen nedvességgel való 

érintkezéstől, mindaddig, amíg teljesen ki nem keményedik.  

Nedves körülmények közti felhordás, vagy száradás a fenti maximális érték feletti szinten, vagy 

esőnek történő kitettség a fényesség elvesztését eredményezheti.   

 

Száradási idők:  
 

Felület  

hőmérséklete 

Érintésszáraz Teljes 

kikeményedés 

4 C 52 óra 5 nap 

10 C 40 óra 4 nap 

16 C 28 óra 3 ½ nap 

24 C 16 óra 3 nap 

32 C 12 óra 2 ½ nap 
 

A felsorolt száradási idők 80 m szárazréteg-vastagságra vonatkoznak.  

  Vastagabb réteg, vagy elégtelen szellőzés, alacsony hőmérséklet növeli a száradási időt és az  

  oldószer bezáródását, idő előtti meghibásodását eredményezheti.  

 

Tárolás: Beltéri, 0-90 % páratartalom, 2 - 43 C hőmérséklet.  

 24 C hőmérsékleten beltéri tárolás esetén az eltarthatóság: 12 hónap. 
 

Lobbanáspont:   28 °C  
 

Kiszerelés:    24 kg/20 l/kanna 
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