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CARBOGUARD 193 
 

Termékismertető 
 

 

Típus: Epoxi-poliamid  
 

Tulajdonságok: A CARBOGUARD 193 egy vastag réteget képző, cinkfoszfát tartalmú alapozó, új 

szerkezetekre és karbantartási célokra egyaránt. 

 Kiváló korrózióvédelmet és kiváló tapadást biztosít és növeli a felhordási toleranciát a felhasználási 

körülmények széles tartományában.  

 

Kiemelkedő tulajdonságok 
 ● Kiváló korrózióvédelem 

 ● Jó kémiai ellenálló képesség 

 ● Megfelel a VOC előírásoknak és a jelenlegi AIM szabályzásnak 

 

Szín:    RAL 3009 és RAL 7038 (körülbelüli színek) 

 

Külső megjelenés: matt 

 

Alapozók:    önalapozó 

 

Fedő bevonatok:  akrilok, epoxik, poliuretánok 

 

Ajánlott szárazréteg-vastagság:  75 µm, rétegenként 
 

Szilárdanyag-tartalom:   50  2 (tf) %  

 

Elméleti kiadósság:   6,7 m
2
 /1, 75 µm szárazréteg-vastagságnál   

 
A keverési és a felhordási vesztességek változóak és a munka anyagszükségletének megbecslésekor ezt figyelembe kell 

 

Illékony szerves anyagtartalom: 400 g/l 

(VOC)     (nominális érték, ami a színnel némileg változhat) 

 

Hőmérsékletállóság (Száraz hőnél): Folyamatosan:  93°C 

                                                                  Csúcsban  121°C 

 

Korlátozások:  Alámerülés esetére nem ajánlott! 
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Felület előkezelés 
Általában 

A felületnek tisztának és száraznak kell lenni. Alkalmazzunk megfelelő eljárást a szennyeződések, 

por, olaj, és minden más olyan anyag, ami károsan befolyásolhatja a tapadást, eltávolítására.  

 

Acél 
Szemcseszórás Sa 2,5 minőségre az MSZ ISO 8501-1 szerint, 25-50 m felületi érdesség. 

Javítás esetén St3. 

 

Galvanizált acél 
 St2-es, vagy enyhe szemcseszórás, Sa1 minőségre. 

 

Előzetesen előkészített felület 
 Enyhe szemcseszórás, vagy a felület érdesítése és mattítása. A már meglévő bevonatnak el kell érni 

a 3B fokozatot az ASTM D3359-es X-vágás eredményeként.  

 

A felhordásnál használható készülékek 

Szórás: A magas szilárdanyag tartalom miatt a szórási technikán bizonyos változtatást kell tenni. A 

nedves rétegvastagság könnyen elérhető. A következő szóró berendezések alkalmasak a gyártó 

szerint: Binks, DeVilbiss, Graco, Wagner, vagy LAURIUS. 
 

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

anyagtömlővel, 0,070" (1,778 mm) belső átmérőjű fúvókával és megfelelő levegő-dűznivel. 

 

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

                           GPM (gallon/min): 3,0  

- 3 - 

 

                           Anyagtömlő  3/8" (min) 

                           Fúvóka:  0,017”- 0.021" (0,43 – 0,53 mm) 

                           Kimenő nyomás:  145-160 bar 

                           Szűrő méret:  60 mesh 
 

* teflon tömítés javasolt, melyet a szivattyú gyártónál lehet beszerezni, 

 

Ecsetelés, hengerlés:  

Általában 

Csak javításnál, vagy nehezen hozzáférhető helyeken. Kerüljük el a túlzott átecseteléseket és 

áthengerléseket. 

 

Ecsetelés 

 Használjunk közepes sörtéjű ecsetet. 

 

Hengerlés 

 Használjunk rövid bolyhú hengert, aminek fenol-gyanta tengelye van.  
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Keverés:   A komponenseket külön-külön fel kell keverni, motoros keverővel, majd ezt követően a 

komponenseket 3:1 térfogatarányban (A:B) kell összekeverni.  

 

Hígítás 

Szóráshoz 25 %-ig CARBOLINE 15-ös hígítót 

Ecseteléshez 12%-ig CARBOLINE 33-as hígítót 

Hengerléshez 12%-ig CARBOLINE 33-as hígítót 

 

Figyelem: Másfajta hígító alkalmazása módosíthatja a feldolgozási tulajdonságokat, egyben  

                  a jótállás elvesztésével is jár. 

 

Edényidő:  12 óra, 24°C-on  

    Az edényidő vége tér, ha a termék elveszti testességét és megereszkedik.  

 

 

Szerszámok tisztítása:   CARBOLINE 2-es hígítóval, vagy acetonnal. Kiömlés esetén itassuk fel és  

 helyezzük el a helyi előírások szerint.  

 

Biztonságtechnika 
OLVASSA EL ÉS TARTSA BE ENNEK A TERMÉKISMERTETŐNEK ÉS EZEN 

TERMÉK BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAPJÁNAK VALAMENNYI 

ELŐÍRÁSÁT! 

Alkalmazzuk a szokásos biztonságtechnikai óvó rendszabályokat! Túl érzékeny  

személyeknek védőruházatot, védőszemüveget, és védőkesztyűt kell viselniük, az  

anyag hatásának kitett testfelületet pedig védőkrémmel kell bekenni.  
 

Szellőztetés 
Tartály belső, vagy zárt téri alkalmazáskor levegő átcirkuláltatásáról gondoskodni kell a 

száradási idő befejezéséig! A szellőztető rendszernek alkalmasnak kell lennie arra, hogy az 

oldószer gőzök ne érjék el a robbanási koncentráció alsó határértékét! A felhasználóknak 

vizsgálniuk kell és figyelemmel kell kísérniük a robbanási határérték közelségét és 

biztosítaniuk kell, hogy minden dolgozó biztonságban legyen. Ha nem biztos ebben, vagy nem, 

képes ezt figyelemmel kísérni, akkor friss levegős légzőkészülék (MSHA/NIOSH által 

jóváhagyott) biztosítása szükséges a munkát végző személyek számára! 

   

Óvó rendszabályok 
Ez a termék gyúlékony oldószert tartalmaz, tartsuk távol szikrától és nyílt lángtól!  

Minden elektromos berendezés és felszerelés a biztonsági előírásoknak meg kell, hogy feleljen! 

A robbanásveszélyes helyen dolgozó személyzetnek nem-vas szerszámokat és szikramentes, 

vezető lábbelit kell használni.  

 

Alkalmazási körülmények: 
 Anyag Felület Környezet Páratartalom 

Normál 18-29 C 18-29 C 18-29  0-65 % 

Minimum 13 C 10 C 10 C 0 % 

Maximum 32 C 57 C 43 C 90% 
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Ne alkalmazzuk, ha a felület hőmérséklete kevesebb, mint a harmat-pont  + 3 C!  

Egyedi hígítási és alkalmazási technikák szükségesek a táblázatban jelölt körülmények alatt, vagy a 

felett. 

 

Száradási idők: A megadott száradási idők 75 m szárazréteg-vastagságra vonatkoznak. Vastagabb 

réteg, nem megfelelő szellőztetés, vagy hidegebb hőmérséklet megnöveli a száradási időt és az 

oldószer bezáródásához és idő előtti károsodáshoz vezethet.  

  
 

Felület 

hőmérséklete 

Érintés-

száraz 

Átvonható Végső 

kiszáradás 

10 C 90 perc 24 óra 12 nap 

16 C 45 perc 12 óra 6 nap 

24 C 25 perc 6 óra 3 nap 

32 C 15 perc 3 óra 2 nap 
 

 

Időjárás hatására krétásodás léphet fel, ami vizes mosással eltávolítandó, majd szárítással további 

fedő bevonat felviteléhez előkészítjük a felületet. 
 

Maximális átvonási idők: 
 

Felület hőmérséklete  Epoxi esetén Poliuretán esetén Vizes alapú 

10 C 30 nap 90 nap 14 nap 

24 C 30 nap 90 nap 14 nap 

32 C 15 nap 30 nap 14 nap 
 

Ha a maximális átvonási időt meghaladtuk, akkor a felületet érdesíteni kell az új réteg 

felvitele előtt! 

 

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

 

Tárolhatóság: 36 hónap, 24 C hőmérsékleten. 

 

Lobbanáspont:  A rész:  8°C ; 

B rész:  16°C 
 

Szállítási súlyok:  5 l    20 l  

     6,45 kg   25,8 kg 
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