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CARBOTHANE 133 HB 
Termékismertető 

 

Típus:  Kétkomponensű alifás poliuretán 

 

Tulajdonságok: Sűrű fedésű, selyemfényű fedőlakk, nagyon jó ellenálló képességű ráfolyó,    

vagy fröccsenő lúgokkal, savakkal, oldószerekkel, sóval és vízzel szemben. Levegő nélküli, vagy 

hagyományos szórással könnyen felhordható. 

● kiváló időjárás állóság 

● kiváló rugalmasság 

● kiváló kopás-állóság 

● kiváló folyási tulajdonságok 

● szervetlen cink alapozóra közvetlenül egy rétegben felvihető 

● rendelkezésre áll a RAL színekben 
 

Ajánlott alkalmazás: Fedőbevonatként megfelelően előkészített acélszerkezetekre vegyiparban, 

papíriparban, olajiparban és tengerészeti alkalmazásokra. Ugyancsak használatos a hajózás és 

a hulladéktárolók, szennyvíztisztítók területén, ahol egyaránt követelmény a kémiai behatásokkal 

szembeni, vagy ellenálló képesség és a vonzó külső megjelenés. 
 

Nem ajánlott alkalmazás: alámerüléses üzemmód 

 

Kémiai ellenállóképesség: 
 

Hatóközeg Fröcskölés Gőz, pára 
Savak Nagyon jó Kiváló 

Lúgok Nagyon jó Kiváló 

Oldószerek Nagyon jó Kiváló 

Sók Kiváló Kiváló 

Víz Kiváló Kiváló 

 

Hőmérsékletállóság:   (száraz) 

                                     száraz meleg esetén:   93 °C 

                                     rövid idejű hatás esetén: 121°C 
 

Alap:            megfelelően előkészített fém, vagy más javasolt felületre. 
 

Fedőréteg:  Felhordható megfelelően, pl. CARBOCINK 11-vel alapozott felületre, epoxi,  

vagy más javasolt bevonatra. Cinkszilikát alapozóra történő felhordásnál ajánlatos  

egy előzetes  vékony köztes réteg felvitele. 
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Szilárdanyagtartalom:    57  2 tf %  

 

Illékony szervesanyag-tartalom: 383 g/l 

 

Ajánlott szárazréteg-vastagság rétegenként:  75-125 m 

 

Elméleti kiadósság:  5,7 m
2
/1 , 100µm szárazréteg-vastagságnál 

 

Megjegyzés: Keverés és alkalmazás folyamán a vesztességek változóak és ezt egy adott munka 

anyagszükségletének megbecslésekor figyelembe kell venni. A kiadósság alacsonyabb lesz durva 

felületek esetén, és magasabb szárazréteg-vastagságnál. Nagyobb rétegvastagság szervetlen 

bevonatokon fellágyulás és/vagy oldószer bezáródást (zárványképződést) eredményezhet. 

 

Tárolás:   beltéri, 4 - 43 C hőmérséklet, 0-90 % relatív páratartalom. 

 

Tárolhatóság:   24 C hőmérsékleten, beltéren. 

                             A komponens: 36 hónap 

                             B komponens: 24 hónap 

 

Színárnyalat: Különböző színekben (RAL színkártya szerint). 

Ez a termék a CARBOLINE Rapid Tint System (Carboline gyors  színárnyalat rendszer) szerint 

áll rendelkezésre. A Rapid Tint színek nagyobb változatban állnak rendelkezésre más általános 

színrendszerekhez képest. A szín megfelelősségét felhasználás előtt ellenőrizzük. 

  

Fényesség:  selyemfényű 

 

Sűrűség:  1,414 g/cm3 

 

Lobbanáspont: (Setaflash) 

                     Carboline 133 HB A komp: 35 °C 

                     Uretane Converter 133:  33 C 

                     CARBOLINE 25-ös hígító: 31 C 

 

Felhasználási útmutató 
Felület előkezelés: Távolítsuk el az olajat és a zsírt egy CARBOLINE 2-es hígítóba mártott ronggyal. 

Acél: alkalmazzuk tiszta, száraz, a javaslatokban szereplő alapozóra. 

Keverés:   Az A komponenst keverjük fel, majd a B komponenst. Keverjük össze az A komponenst a 

B-vel, A:B = 5:1 térfogatarányban, majd keverjük át alaposan az elegyet. 9%-ig hígítsuk a  

CARBOLINE 25-ös hígítóval. Hengerléshez 25 %-ig használjunk hígítót.  

Részadagokat ne keverjünk össze!  

 

Figyelem: Más típusú hígító alkalmazása megváltoztathatja a feldolgozási tulajdonságokat! 

Ez a jótállás elvesztésével jár. 
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Edényidő:   Kb. 4 óra, 24 °C-on.  

Az edényidő akkor ér véget, ha a viszkozitás jelentősen megnő. Az edényidő a bevonat túl 

viszkózussá válásával fejeződik be. Amikor az anyag túl viszkózussá vált, további 

felhasználásra már nem alkalmas! Nedvesség hatása az  edényidőt csökkenti és gélesedéshez 

vezethet. 

 

Alkalmazási körülmények: 
 

 Anyag  Felület  Környezet Páratartalom  
Normál 18-29 C 18-29 C 16-29 C 35-60 % 

Minimum 4 C 4 C 4 C 0 % 

Maximum 38  43 C 43 C 85 % 

 

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

 

Figyelem: A termék pára érzékeny, alkalmazáskor és/vagy száradáskor a maximális páratar-talom 

felett, vagy pára behatásakor esőből, vagy harmatból a fényesség csökken és/vagy a termék 

felhólyagosodhat! 

Egyedi hígítási és alkalmazási technikák szükségesek a fentiektől eltérő körülmények között. 
 

Szórás: A következő szóróberendezéseket találta a gyártó alkalmasnak: Binks, DeVilbiss, Graco  

     és  Wagner, vagy LARIUS. 

 

Hagyományos szórás: Nyomástartó edény kettős szabályzóval, 3/8" min. belső átmérőjű anyag-   

tömlővel, 0.070" belső átmérőjű fúvókával és megfelelő dűznivel. 

 

Levegő nélküli szórás (airless):  
                            Áttétel:  30:1 (min)* 

                            GPM kimenet: 3.0 (min) (GPM: gallon/min.) 

                            Anyagtömlő:  3/8" (min) 

                            Fúvóka:  0,013-0,015" 

                            Kimenő nyomás: 145-160 bar 

                            Szita méret:  60 mesh 
 Teflon tömítés ajánlott melyet a szivattyú gyártótól lehet beszerezni. 

 

Ecsetelés: Csak javítás esetén! Természetes szálú ecsetet használjunk, teljes ecsetvonással. Kerüljük 

az átkenést. Két réteg elégséges lehet a megfelelő fedésre és az előírt rétegvastagság eléréséhez.      

 

Hengerlés: Használjunk közepes, hosszú bolyhú hengert a felülettől függően. Két réteg elégséges   

lehet a megfelelő fedésre és rétegvastagság eléréséhez.      
     

Száradási idők: Ezen száradási idők 100 m szárazréteg-vastagságra vonatkoznak. Túl nagy  

rétegvastagság, elégtelen szellőztetés, vagy hidegebb hőmérséklet meghosszabbítja a száradási időt. 
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Felület 

hőmérséklete 

Átkenhető Végső kiszáradás 

4 C 20 óra 28 nap 

10 C 12 óra 14 nap 

24 C 5 óra 7 nap 

32 C 1 óra 4 nap 
 

 

 

Szerszámok tisztítása:  CARBOLINE 2-es hígítóval. 
 

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

BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAPJÁNAK VALAMENNYI ELŐÍRÁSÁT! 


