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CARBOGUARD E19 
 

Termékismertető 
 

Típus:      Epoxi poliamid 
 

Tulajdonságok: A CARBOGUARD E19-es egy cinkfoszfát rozsda-inhibitort tartalmazó alapozó, 

amely alkalmazható új konstrukciókra és karbantartási célokra is. 

 

Ajánlott alkalmazás: 

Ez a termék széleskörűen használatos a petrokémiai-, az offshore-, a hajózási-, és a vegyiparban. 

 

Kiemelkedő tulajdonságok: 
● felület-toleráns képesség 

● 40%-ban hígított, tapadóhídként használatos szervetlen bázisú cink alapozókra, és  

    fémbevonattal ellátott acél felületekre 

● kiváló légköri ellenálló képesség sóval, vízzel és lúgokkal szemben 

● jó rugalmasság 

● nagyon jó kopásállóság 

● megfelel A jelenlegi VOC: AIM előírásoknak, valamint a 25/2006-os II. 3 Korm.  

   rendeletben foglaltaknak.  
 

Szín:  RAL 3009 és RAL 7038 (hozzávetőleges színek!) 
 

Külső megjelenés: egyöntetű 
 

Alapozó:  önalapozó 
 

Szóba jöhető fedőbevonatok: akrilok, epoxik, poliuretánok 

 

Ajánlott szárazfilm rétegvastagság: - tapadóhídként:  30 – 40 µm, 

      - alapozóként:   75 – 100 µm, 

 (Rétegenként a 200 m-t meghaladó szárazréteg vastagság nem ajánlott!) 

 

Szilárdanyag tartalom:   50%  2 tf % 
 

Elméleti kiadósság: - 16,5 m2/1,   30 µm szárazréteg vastagságnál 

- 5,0 m2/1,   100 µm szárazréteg vastagságnál 

A keverési és a felhordási vesztességeket számításba kell venni az adott feladat 

anyagszükségletének megbecsülésekor. 
 

Illékony szervesanyag tartalom (VOC):  490 g/l 

    (Ez a szállítási kondícióban értendő, ami nominális érték, 

    kismértékben változhat a színárnyalattól függően)  
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Hőmérsékletállóság: (nem alámerüléses üzemmódban) 

                                         Folyamatosan                  93 °C 

                                         Csúcsban                         121 °C 

 

Alámerüléses üzemmódban használata NEM ajánlott! 
 

Felhasználási útmutató 
Általános utasítás: A felületnek tisztának és száraznak kell lennie. Alkalmazzunk megfelelő módszert 

a piszok és olaj, valamint minden egyéb szennyeződés eltávolítására, ami befolyással lehet a 

bevonat tapadási tulajdonságaira. 
 

Acél: Sa 2 1/2 felületi minőség, 25-50 m felületi érdesség. 
 

Galvanizált acélfelület: oldószeres tisztítás (SSPC-SP1) és Sa1-es szemcseszórás (minden laza 

réteg eltávolítása a felületről) 

 

Szervetlen alapú cink alapozó: Ha a felület már szennyeződésektől mentes a felület, alkalmazzuk 

az CARBOGUARD E19-et 40%-os hígításban (a jobb nedvesítés elérése végett – a ford. megj.), 

15-ös hígító alkalmazásával.  

 

Termikusan szórt alumínium: Ha a felület már szennyeződésektől mentes a felület, alkalmazzuk 

az CARBOGUARD E19-et 40%-os hígításban (a jobb nedvesítés elérése végett – a ford. megj.),, 

15-ös hígító alkalmazásával.  

 

Alumínium: oldószeres tisztítás (SSPC-SP1) és Sa1-es szemcseszórás (minden laza réteg eltávolítása a 

felületről) 

 

Beton: Új betont csak a 28 napos szilárdulás után (24 
o
C-on és 50% relatív páratartalom mellett)  

vonjunk be! Tiszta, megszilárdult betonalapra, vagy közvetlen száraz betonra hordjuk fel az 

anyagot. Amennyiben túlságosan egyenetlen a felület, előbb kiegyenlítő réteget kell felhordani. 
 

Kémiai ellenálló képesség: 
 

Hatóanyag Fröcskölés Pára 
Savak Jó Nagyon jó 

Lúgok Jó Kiváló 

Oldószerek Nagyon jó Kiváló 

Sók Kiváló Kiváló 

Víz Kiváló Kiváló 

 

 

A felhordási eszközei 
Az alábbi márkájú készülékek bizonyultak alkalmasnak, amik a forgalmazónál meg is rendelhetők: 

LARIUS, GRACO 
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Hagyományos szórás: Nyomástartó edény, kettős szabályzóval, minimum 3/8" belső átmérőjű 

anyagtömlővel, .070" belső átmérőjű fúvókával és megfelelő levegő dűzni. 
 

Levegő nélküli (airless): 
                Szivattyú arány:      30:1 (min)* 

                GPM kimenet:        3,0 (gallon/min) 

                Anyagtömlő:          3/8" (min) 

                Fúvóka:                  0,017-.021" 

                Kimenő nyomás:    147-162 bar 

                Szűrő méret:           60 mesh 

* Teflon tömítés javasolt, melyet a szivattyú gyártótól lehet beszerezni. 
 

Ecsetelés, hengerlés 

Általában:  Csak javítási célra és nehezen hozzáférhető helyekre történő felhordás esetén ajánlott 

 

Ecsetelés: Közepes szálú ecsetet,. 
 

Hengerlés:  Rövid bolyhú szintetikus hengert használjunk, ami fenolgyantába van fogatva.  
 

 

Keverés és hígítás 
Keverés 

A komponenseket (A + B) külön-külön keverjük fel motoros keverővel. Majd hagyjuk állni az 

összekevert komponensek keverékét kb 10 percig, mielőtt felhasználnánk.  

NE KEVERJÜNK BE RÉSZEGYSÉGEKET! 
 

Keverési arány: 2 : 1 (A : B) 
 

Hígítás: Maximum 40%-ig, 15-ös hígító alkalmazásával, tapadó híd és alapozó alkalmazása  

  esetén. A hígítót az összekeverést követő állásidő után adjuk hozzá a keverékhez! 

A CARBOLINE cég által ajánlottól eltérő hígító használata egyrészről károsan 

befolyásolhatja a bevonat teljesítményét, mésrészről a garancia elvesztését vonja maga 

után. 
 

Edényidő:  kb. 8 óra , 20°C-nál, (magasabb hőmérsékleten kevesebb – a ford. megj.) 

   Az edényidő akkor ér véget, ha az anyag „összeseik” és megereszkedik.  

 

Tisztítás és biztonságtechnika 
Szerszámok tisztítása:   2-es hígítóval, vagy acetonnal. Kiömlés esetén itassuk fel a kifolyt  

 anyagot és megfelelő helyre helyezzük el, a helyi környezetvédelmi rendszabályoknak  

 megfelelően! 
 

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

BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAPJÁNAK VALAMENNYI ELŐÍRÁSÁT. 

HIPERÉRZÉKENY SEMÉLYEKNEK VÉDŐRUHÁT KELL HORDANIUK, KESZTYŰT, ÉS 

VÉDŐKRÉMET KELL HASZNÁLNI AZ ARCRA, KÉZRE ÉS MINDEN HOZZÁFÉRHETŐ 

FELÜLETRE. 
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Szellőztetés  
Zárt téri alkalmazáskor, főleg ha hígítást alkalmazunk, gondoskodni kell a 

levegő átcirkuláltatásáról, a száradási idő befejeztéig! A szellőztető rendszernek 

alkalmasnak kell lennie arra, hogy az oldószer gőzök ne érjék el a robbanási 

koncentráció alsó határértékét! A munkát végző személyzetnek figyelnie és 

vizsgálnia kell a fennálló légköri viszonyokat, annak érdekében, hogy 

meggyőződjenek róla, hogy meg vannak-e a kellő biztonság feltételei.  
 

Ha ez nem biztos, vagy nem képesek ezt a folyamatos figyelést ellátni, akkor 

használjanak MSHA/NIOSH minősített friss levegős légzőkészüléket. 
 

 

Alkalmazási körülmények 
 

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

Minimum 5 C 5 C 5 C 0 % 

Maximum 40 C 75 C 50 C 85 % 
 

Ne alkalmazzuk, ha a felület hőmérséklete kevesebb mint a harmatpont  + 3 C!  

A harmatpont alatti felületi hőmérséklet futórozsda megjelenését teszi lehetővé az előkészített 

acélfelületen és ezáltal befolyásolja a bevonat t megfelelő tapadását az alapon. A normálistól eltérő 

körülmények közti alkalmazás speciális technikák alkalmazását teszi szükségessé. 

 

 

Száradási idők 
 

Felület hőmérséklete 
(50% RP) 

Érintésszáraz Átvonható Végső kiszáradás 

5 C 4 óra 20 óra 21 nap 

15 C 2 óra 15 óra 14 nap 

25 C 1 óra 5 óra 10 nap 

30 C 20 min 3 óra 5 nap 
 

Ezek a száradási idők 100 µm száraz-rétegvastagságra vonatkoznak, Nagyobb 

rétegvastagság, nem megfelelő ventilláció (légmozgás – a ford. megj.), vagy alacsonyabb 

hőmérséklet hosszabb száradási időt eredményez (ezen tényezők együttes fennállása pedig 

lényegesen meghosszabbíthatja a száradást! – a ford. megj.)  

 

A maximális átvonhatósági idő 30 nap, epoxik esetében és 90 nap poliuretánok esetében.  

24 
o
C-on! 

 

Amennyiben ezt a maximális átvonhatósági időt már túlléptük, akkor a felületet érdesíteni 

kell, pl: átsöprő szemcseszórással (sweep blasting) , vagy smirglipapírral át kell dörzsölni az 

újabb réteg felhordása előtt. (Ez utóbbi természetesen csak kis felületek esetében jöhet szóba, 

ugyanakkor mindig alkalmazhatunk egy tapadóhidat a letisztított felületre, amely mind a már 

meglévő, mind az újonan felhordandó felületre kiválóan tapad és összefér velük. Ilyen pl. a 

RUSTBOND PENETRÍTING SEALER – a ford. megj.) 
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Kiszerelés, kezelés és tárolás 
 

Kiszerelés:  20 l (26 kg – A + B) 
 

Lobbanáspont:  A rész :  25°C 

                                    B rész :  25°C 
 

Tárolás:   4 - 43 C hőmérsékleten, 0 - 90 % páratartalom mellett, beltéren. 
 

Tárolhatóság:  24 C hőmérsékleten 24 hónap. 
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