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CARBOGLAS 1590 
Termékismertető 

 

 

Típus: Kétkomponensű, vastagréteg felépítésű, üvegcsillámmal erősített epoxi-masztik bevonat 

 

Tulajdonságok: A CARBOGLAS 1590-es rendszer kiváló ellenállást biztosít számos olajipari  

  termékkel és egyéb folyadékokkal szemben. Nagyon szívós, kopásálló rendszerré keményedik ki.  

  Egy 250 µm vastag CARBOGLAS 1590-es réteg 60 réteg üvegcsillámot tartalmaz, ami roppant  

  ellenállóvá teszi agresszív közegek áthatolását illetően. .  

 

Kiemelkedő tulajdonságok 
 

● Kiváló kopásállóság és ütésállóság 

● Gazdaságos, magas szárazanyag tartalmú bevonati rendszer 

● Különösen alkalmas napsütötte hajótörzsek, offshore szerkezetek fröcskölési  

   zónák, ipari padlók és egyéb területek nagy kopásnak és ütéseknek kitett  

   felületeire, mint a hajótestek vízszint alatti része jeges vízben.   

 

Színárnyalat:       RAL 7038 (achátszürke) 
 

Ajánlott rétegvastagság:   150 – 600 µm, általában 250 µm  
 

Nedves rétegvastagság:   165 – 666 µm, általában 275 µm  
 

Szilárdanyag tartalom:   90  2 tf %  
 

Elméleti kiadósság:    3,6 m2/1, 250 µm szárazréteg vastagságnál 

    A gyakorlatban számítsunk megfelelő vesztességgel a keverés és a szórás során.  
 

Hőmérsékletállóság: 
Száraz melegben, állandó hőhatás:  120 ° C-ig, 

Csúcsban, esetenkénti hatásként    150° C-ig. 
 

 A 60 ° C felett üzemelő fém tartályokat általában szigetelni kell. 

 

Korlátozások: Savakban történő alámerülésre nem ajánlott! Speciális alámerülési igény esetén  

     konzultájunk a CARBOLINE cég helyi képviselőjével. 

 

 

Felhasználási utasítás 
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, vagy Sa 3 fokozat ajánlott. 
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Számos esetben elfogadható a kézi és a kisgépi tisztítás is, a nem túl jól tapadó régi bevonat és rozsda 

eltávolítására. A CARBOGLAS 1590 áthatol a rozsdán keresztül egészen az acél alapig,  

 

Beton esetében 

A betonnak legalább 28 naposnak kell lenni, 24 
o
C és 50% relatív nedvesség esetén, vagy ezzel 

egyenértékű körülmények mellett. Készítsük elő a felületet az ASTM D42582-es, a Betonfelületet 

előkészítése c. szabvány szerint és az ASTM D4259 A beton koptató tisztítása c. szabvány szerint. A 

betonban lévő krátereket előbb ki kell egyenlíteni.   

 

 

A felhordás eszközei 
Alább felsoroljuk a termék általános felhordására való eszközöket. A munkaterületen lévő tényleges 

körülmények indokolttá tehetik az itt megadott utasításoktól való eltéréseket, a kívánt eredmény elérése 

érdekében.  
 

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

Graco, Wagner, LAURIUS. 
 

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

                          GPM kimenet:   3,0 (min.) (12 l/min) 

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

                          Fúvóka:     0,025-0,036" 

                          Kimenő nyomás:  165 bar 
 

 Teflon tömítés javasolt, a szivattyú gyártótól beszerezhető. 
 

Ecsetelés: Használjunk közepes sörtéjű ecsetet. 
 

Hengerlés: Használjunk közepes bolyhú hengert fenol-gyanta maggal. 

 

 

Keverés: Mindkét komponenst külön-külön keverjük feli, majd egyesítsük ezeket és újra keverjük össze 

az anyagot. NE KEVERJÜNK BE RÉSZEGYSÉGEKET! 
 

Keverési arány:  2 : 1 (A : B) tf 
 

Hígítás: Hígítható #2-es hígítóval 20 %-ig 
 

Edényidő:  kb. 1 óra, 20 °C-on, alacsonyabb hőmérsékleten hosszabb! 

 

 

Tisztítás és biztonságtechnika 

Tisztítás: Használjunk CARBOLINE #2-es 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!  
 

Óvó rendszabályok 
Ez a termék gyúlékony oldószert tartalmaz! Tartsuk távol szikrától és nyílt lángtól! Minden 

elektromos készüléket és szigetellést földelni kell, a nemzeti szabványok szerint! Azokon a 

helyeken, ahol robbanásveszély áll fenn, a dolgozóknak nem-ferromágneses eszközöket és 

vezető, szikramentes cipőt kell viselni! 

 

Alkalmazási körülmények: 
 

 Anyag  Felület  Környezet  Páratartalom  
Normál 15-30 C 15-30 C 15-30 C 35-80 % 

Minimum 5 C 5 C 0 C 0 % 

Maximum 35 C 50  40 C 85 % 
 

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

A harmatpont alatti hőmérsékleten bekövetkező kondenzáció miatt az alapon futó rozsda 

jelenhet meg, ami kedvezőtlenül befolyásolja a bevonat tapadást az alaphoz.  

Egyedi felhordási technikára lehet szükség a normál felhasználási hőmérséklet alatt vagy felett.  

 

 

Száradási idők:  
 

Felület  

hőmérséklete 

Érintésszáraz Teljes 

kikeményedés 

5 C 24 óra 14 nap 

15 C 12 óra 10 nap 

20 C 6 óra 6 nap 

25 C 5 óra 4 nap 

30 C 4 óra 3 nap 
 

A felsorolt száradási idők 250 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, 0-95 % páratartalom, 5 - 45 C hőmérséklet.  
 

Eltarthatóság:  24 C hőmérsékleten beltéri tárolás esetén az eltarthatóság: max. 24 hónap. 
 

Kiszerelés:   „A” komponens: 13,3 l 

      „B” komponens:   6,7 l 
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