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CARBOGARD 893 MIO 
Termékismertető 

 

Típus: ciklo-alifás, aminnal térhálósított vascsillámos epoxi 
 

Általános ismertetés: Nagy kémiai ellenálló-képességű alapozó és közbenső, amely egyaránt 

alkalmazható betonon, acélon és szervetlen hordozójú cink-tartalmú alapozón. 

 

Kiemelkedő tulajdonságok:  
 

● Kiváló korrózióvédő képesség 

● Kiváló filmképzés és élvédelem 

● Alkalmazható alapozóként és közbenső bevonatként is 

● Nagyon jó kopásállóság 

● Megfelel a VOC (illékony szerves oldószer-tartalom) előírásoknak és a jelenlegi  

   AIM szabályzásnak. 

 

Színárnyalatok: fehér és RAL 7035 színben (körülbelüli beállítás) 

 

Külső megjelenés: matt 

 

Alapozók:  Önalapozó. Felhordható szervetlen alapú cinktartalmú és cinkben gazdag  

   szerves alapú bevonatokra.   
 

Fedő bevonatok:  Akrilok, alkidok, epoxik, poliuretánok 

 

Ajánlott szárazfilm rétegvastagság:  75 m enyhe környezeti hatás esetén és közbenső  

 bevonatként szervetlen alapú cinktartalmú bevonatra 100 – 150 m vastagságban. 

 

Ne lépjük túl a 250 m rétegvastagságot. Szervetlen cink bevonaton a túlzott rétegvastagság 

szállításkor, vagy összeszereléskor sérülékenységhez vezethet.  

 

Szilárdanyag tartalom:   80%  2 tf % 
 

Elméleti kiadósság:   6,4 m2/1, 125 µm szárazréteg vastagságnál 
A keverési és a felhordási vesztességeket számításba kell venni az adott feladat anyagszükségletének megbecsülésekor. 
 

Illékony szervesanyag-tartalom (VOC):  185 g/l 

 

Hőmérsékletállóság: (nem alámerüléses üzemmódban) 

                                         Folyamatosan                  93 °C 

                                         Csúcsban                         121 °C 
 

93 C felett a szín, fényesség elváltozása következhet be. 
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Felület-előkészítés: A felületnek olajtól és zsírtól mentesnek kell lenni!   
 

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

Beton:  A betonnak 28napos kötésidőn túlinak kell lenni (24°C-on és 50% relatív  

   páratartalom mellett) , Készítsük elő a beton felületét a vonatkozó szabványok szerint  

   (pl: ASTM D42582 és ASTM D4259). A betonban lévő üregek kitöltésére  

   mélyalapozóra is szükség lehet. 
 

A felhordáshoz használható eszközök  

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

Wagner, LAURIUS. 
 

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

anyagtömlővel, 0,070" 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” - 0.021" 

                Kimenő nyomás:   145-160 bar 

                Szűrő méret:   60 mesh 

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

Ecsetelés, hengerlés: Közepes szálú ecsetet, rövid bolyhú hengert használjunk. Kerüljük a 

túlzott átkenést, áthengerlést. Két réteg biztosítja a szükséges megjelenést, fedést és 

rétegvastagságot. Kerüljük el a felesleges átkenést, ha átkenés szükséges, azt 24 C hőmérsékleten 

10 percen belül tegyük meg. 
 

Keverés és hígítás 
A komponenseket egyenként motoros keverővel keverjük fel, majd azokat összeöntve keverjük 

tovább. 

Figyelem: NE KEVERJÜNK RÉSZEGYSÉGEKET!!! 
 

Keverési arány: 1 : 1 (A komponens : B komponenshez)  
 

Hígítás: Szórásnál:  12%-ig 2-es hígítóval 

  Ecsetelésnél:  25%-ig 33-as hígítóval 

  Hengerlésnél:  25%-ig 33-as hígítóval 
 

Figyelem: Más hígító használata megváltoztathatja a feldolgozási tulajdonságot. Ez a jótállás    

elvesztésével jár. 
 

Edényidő:  kb. 4 óra , 24°C-nál 

   Az edényidő akkor ér véget, ha az anyag elveszti a testességét és el kezd 

megereszkedni. Magasabb hőmérsékleten az edényidő kevesebb. 25% feletti  

   hígítás lerövidíti a feldolgozhatóságot 2 órára! 
 

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

szétfolyt  

  anyagot és helyezzük hulladéktárolóba a helyi előírások szerint! 
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Szellőztetés és biztonságtechnika:  

FIGYELEM: A PÁRÁK ROBBANÁSVESZÉLYESEK! 

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

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

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

mellett friss levegős légzőkészülék (MSHA/NIOSH által jóváhagyott), légző maszk biztosítása 

szükséges a munkát végző személyek számára! 

Robbanás biztos elektromos lámpát használjunk! A túl érzékeny személyeknek tiszta 

védőruhát, védőkesztyűt kell viselni és/vagy az oldószer hatásának kitett felületeken 

védőkrémet kell használniuk! 
 

 

FIGYELEM! 
OLVASSA EL ÉS TARTSA BE ENNEK A TERMÉKISMERTETŐNEK ÉS EZEN TERMÉK 

BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAPJÁNAK VALAMENNYI ELŐÍRÁSÁT. 

 

 

Alkalmazási körülmények: 
 

 Anyag Felület Környezet Páratartalom 
Normál 16-29 C 16-29 C 16-32  0-80 % 

Minimum 10 C 10 C 10 C 0 % 

Maximum 32 C 52 C 43 C 90 % 
 

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

A harmatpont alatti felületi hőmérséklet a futó rozsda megjelenését idézheti elő aq már előkészített 

acélfelületen, ami károsan befolyásolhatja a felülethez való tapadást.  

A szokásostól eltérő felhordás esetén különleges műszaki megoldásra lehet szükség. 

 

Száradási idők: A megadott idők 100 m szárazréteg vastagságra vonatkoznak. 

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

és az oldószer bezáródásához és idő előtti meghibásodáshoz vezethet. A felületen megjelenő túlzott 

nedvesség, vagy kondenzáció befolyásolhatja a kikeményedést és elszíneződést, vagy felületi pírt 

okozhat. 

 

Felületi hőmérséklet 

& 50% rl.p.tart. 

Érintésszáraz Kezelhetően száraz Átvonható 

10 C 5 óra 16 óra 24 óra 

16 C 4 óra 12 óra 16 óra 

24 C 3 óra 6 óra 8 óra 

32 C 2 óra 3óra 4 óra 
 

Felületi hőmérséklet  

& 50% rl.p.tart. 
Maximális 

átvonhatósági idő 

epoxik esetén 

Maximális 

átvonhatósági idő 

poliuretánok esetén 

Maximális 

átvonhatósági idő 

akrilok esetén 

10 C 30 nap 90 nap 14 nap 

24 C 30 nap 90 nap 14 nap 

32 C 15 nap 30 nap 14 nap 
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Bármiféle pírt vizes mosással el kell távolítani a felületről, mielőtt újra átvonnánk. Magas 

páratartalomi viszonyok között ajánlott, hogy a felhordást akkor végezzük, amikor a hőmérséklet 

emelkedőben van. Ha a maximális átvonhatósági időt túlléptük, akkor, a felületet érdesíteni kell 

átsöprő szemcseszórással, vagy csiszolóvászonnal át kell dörzsölni, mielőtt a további réteget 

felhordanánk. 

 

 

Lobbanáspont:             A rész : 16 °C 

                                           B rész : 15°C 

 

Tárolás:   4 - 43 C hőmérsékleten, 0-100 % páratartalom mellett, beltéri. 
 

Tárolhatóság:  24 C hőmérsékleten  

A rész :  24 hónap 

B rész : 18 hónap 
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