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CARBOGLAS 1601 SG 
Termékismertető 

 

 

Típus: Kétkomponensű, üvegcsillámmal erősített poliészter bevonat 

 

Tulajdonságok: A CARBOGLAS 1601 SG koptatásnak és kémiai hatásoknak rendkívül ellenálló  

  poliészter bevonat. A több rétegű üvegcsillám beépül a nagy térhálósági fokú poliészter mátrixba. 

Az eredményként keletkező tömör rétegű bevonat rendkívül hosszan ellenálló képes. 

 

Kiemelkedő tulajdonságok 
 

● Ideális tengeri hatásnak kitett víz feletti és víz alatti felületek, mint a fröcskölési  

   zónák, hosszú távú védelmére. 

● Alkalmazható tartály belső bevonatként sok sav, hipoklorid és szabad klórt  

   tartalmazó folyadékok esetében 

● Ajánlható olyan acél felületek védelmére, ahol rendkívüli koptató igénybevétel  

   lép fel. (Speciális ajánlatokért konzultáljon a CARBOLINE cég képviselőjével) 

 

Színárnyalat:    Tört-fehér, sárga és szürke. Igény esetén egyéb színekben is gyártható.  

 

Ajánlott rétegvastagság: Általában két rétegben, egyenként 500 µm szárazréteg-vastagságban. 

 

Szilárdanyag tartalom:   98  2 tf %  

 

Elméleti kiadósság:    1,9 m2/1, 500 µm szárazréteg vastagságnál 

          0,8 m2/1, 1.000 µm szárazréteg vastagságnál 

 

Hőmérsékletállóság: 
Száraz melegben, állandó hőhatás:   93 ° C-ig, 

Csúcsban, esetenkénti hatásként    121° C-ig. 
 

 Az alámerüléses ellenálló képesség függ a behatástól. Speciális ajánlatokért konzultáljon a  

 CARBOLINE cég képviselőjével. A 60 
o
C feletti üzemi hőmérsékletű tartályokat szigetelni kell.  

 

Kémiai ellenállás 
 

Hatás Alámerülés Fröcskölés, ráömlés Gőzök 
Savak (ásványi) kiváló kiváló kiváló 

Savak (szerves) kiváló kiváló kiváló 

Lúgok elég jó jó jó 

Oldószerek gyenge elég jó jó 

Sós víz kiváló kiváló kiváló 

Víz kiváló kiváló kiváló 
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Felhasználási utasítás 
Általában 

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

más szennyeződések eltávolítására; CARBOLINE 2-es hígítót, vagy CARBOLINE Cleaner-t. 
 

Acél esetében 

Az MSZ ISO 8501-1 szerint: Sa 2,5 fokozatnak megfelelő tisztaság és minimum 50- 85 µm-es felületi 

profil. 

 

Beton 

Nem ajánlott! 

 

 

A felhordás eszközei 

Levegő nélküli (airless) szórás: 
                          Fúvóka:     0,027-0,036" 

                          Kimenő nyomás:  150-172 bar 

Távolítsuk el a szűrőt a szóró pisztolyból! 
 

Ecsetelés és hengerlés: Kis felületek esetében és javítás esetén alkalmazható. A kívánt 

(általában)     rétegvastagság eléréséhez és a megfelelő réteg felépítéséhez több rétegre is  

        szükség lehet. 

 

Javítás 
Azokon a helyeken, ahol a bevonat meghibásodott, vagy eltávolításra került az alapról, a következő 

eljárás ajánlott: 

1, Tisztítsuk meg és érdesítsük az alapot, ahogy az az eredeti előírásban szerepel, vagy ha az alap nem lett  

    kitéve káros hatásnak, távolítsuk el a laza, károsodott anyagot, egészen a jól tapadó, szilárd rétegig. 

2, Csiszoljuk le a terület széleit, fokozatosan csökkentve a rétegvastagságot a jól tapadó, szilárd rétegtől  

    az alap irányába. 

3, Töröljük át a széleket CARBOLINE #10-es hígítóval, majd hordjuk fel a javító anyagot egy, vagy két  

    rétegben, előírás szerint.    

 

 

Keverés: Először keverjük fel az „A” komponenst motoros keverővel, majd adjuk hozzá a katalizátort  

  és ezeket újra keverjük össze. A gyorsító alkalmazása megfontolandó alacsony hőmérséklet esetén.  

 

Hőmérséklet A katalizátor hozzáadása Megjegyzés 

13 – 20 
o
C 

Katalizátor: 2,5 tf % (450 ml-t 18 l-ez) 

gyorsító: 0,2 tf% (36 ml-t 18 l-hez) 

Az acél hőmérsékletére 

vonatkozik. 

 Anyag hőm.: 15-20 
o
C 

20 – 30 
o
C Katalizátor: 2,5 tf%  (450 ml-t 18 l-ez) Acél és anyag hőm. 

30 – 40 
o
C Katalizátor: 1,5 tf%  (270 ml-t 18 l-ez) 

Az anyag és az acél 

hőmérsékletére vonatkozik 

30 
o
C felett 

 

Hígítás 
Ne alkalmazzunk hígítót addig, amíg 5% CARBOLINE #47-es additívval nem csökkentettük a 

viszkozitást, és nem javítottuk a feldolgozási jellemzőket! 
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Edényidő: Függ a hőmérséklettől és a hozzáadott katalizátor és gyorsító mennyiségétől (ha ez utóbbit  

  egyáltalán hozzá adjuk). Az edényidő akkor ér véget, amikor az anyag kezd sűrűsödni. 

 

 

Tisztítás és biztonságtechnika 

Tisztítás: Használjunk CARBOLINE 2-es hígítót.  

 

 

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

BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAPJÁNAK VALAMENNYI ELŐÍRÁSÁT! 

 

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 18-27 C 18-27 C 18-27 C 30-80 % 

Minimum 10 C 10 C 10 C 0 % 

Maximum 32 C 43  43 C 90 % 

 

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.  
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Átvonhatósági időtartamok 
 

Átvonható Keverési 

arány  
13 

o
C-on 23 

o
C-on 35 

o
C-on 

Minimum 

1,5 % katalizátor - - 4 óra 

2,5 % katalizátor 7 óra 5 óra 2 óra 

2,5 % katalizátor 

0,2 % gyorsító 
6 óra 4 óra - 

Maximum 

1,5 % katalizátor - - 12 óra 

2,5 % katalizátor 24 óra 16 óra 10 óra 

2,5 % katalizátor 

0,2 % gyorsító 
20 óra 12 óra - 

 

Ha több idő telik el a felhordás után, a felületet át kell törölni CRBOLINE #10-es hígítóval, az 

átvonás előtt. Mivel az üvegcsillám érdes és erősen koptató, ajánlott egy erős sörtéjű ecsettel 

végezzék az oldószerrel történő átvonást. Alternatívaként enyhe szemcseszórás is alkalmazható.  

 

Megjegyzés: Az átvonás előtti gyenge felület-előkészítés rétegenkénti tapadási problémához 

vezethet! 

 

 

Végső kiszáradás  
 

Felület  

hőmérséklete 

Üzembe vehető 

13 C Nem ajánlott 

24 C 14 nap 

32 C 7 nap 

55 C 24 óra 
 

A gyorsított szárítás ajánlott minden tartálybelső bevonásánál. Alámerüléses üzemmód esetén  

13 
o
C alatti végső kiszáradás nem ajánlott! A magasabb hőmérsékleten történő gyorsított szárítás 

megnöveli a kémiai ellenállást bizonyos hatásokkal szemben. 

Gyorsított szárítás esetén hagyjuk az anyagot 24 
o
C-on száradni 4 órán át, majd jó szellőztetés 

mellett emeljük a hőmérsékletet nem több mint 15 
o
C-val fél óránként, és tartsuk 55 

o
C-on  

24 órán át. Túl vastag rétegvastagság, vagy nem megfelelő szellőztetés hosszabb száradási időt 

igényel és rendkívüli esetben a bevonat várható élettartamát csökkenti. 

 

Kiszerelés:   „A” komponens: 18,0 l 

      Katalizátor:   0,5 l 

      Gyorsító:    100 ml 
 

Tárolás (általában):  Beltéren, a katalizátort tároljuk külön hűtött raktárban, hogy a reaktiválást  

        megakadályozzuk.   
 

Tárolás:    5 - 45 C hőmérséklet, beltéren, 0-95% páratartalom mellett.  
 

Eltarthatóság: „A” komponens: min. 12 hónap, 24 C hőmérsékleten  

      Katalizátor:   min. 6 hónap, 24 C hőmérsékleten 
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