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CARBOLINE 134 HS 
 

Termékismertető 
 

 

Típus: Kétkomponensű, akril, alifás poliuretán 
 

Általános tulajdonságok: A CARBOLINE 134 HS egy tetszetős, magas fényű, magas szárazanyag-

tartalmú fedő bevonat, amelyet tartályok, berendezések, csővezetékek, szerkezeti acélok és beton 

felületek bevonására használnak, ott ahol kémiailag ellenálló, szívós és időjárásálló bevonatra van 

szükség. 
 

Előnyök: 
● Kiváló időjárás-állóság 

● kiváló rugalmasság 

● Kiváló kopásállóság 

● Kielégíti a legtöbb VOC (szerves illóanyag tartalom) előírásokat 

 

Ajánlott alkalmazási terület: Fedőbevonatként olyan tartályok, technológiai berendezések, 

csövekre, szerkezeti acélok és beton felületek külső bevonására, ahol a nagy kémiai 

ellenállóképesség, szívósság és időjárás-állóság a követelmény. A CARBOLINE 134 HS egy 

kiváló bevonat vegyipari technológiáknál, a papíriparban, petrolkémiai iparban, tengeri olajfúró 

tornyoknál, vasúti kocsiknál, nehéz-tengerészeti alkalmazásoknál, közüzemi-, és szennyvíz 

tisztítóknál ahol a nagy ellenálló-képességű és vonzó megjelenésre van igény. 

 

Nem ajánlott alkalmazás: Alámerüléses igénybevétel 

 

Kémiai ellenálló képesség: 
 

Hatóközeg   Fröccsenés 

és elárasztás 

Gőzök 

Savak (1) nagyon jó kiváló 
Alkáliák (1) nagyon jó kiváló 
Oldószerek (2) nagyon jó kiváló 
Sók  kiváló kiváló 
Víz kiváló kiváló 
 

(1): bizonyos színeknél elszíneződés léphet fel, 

(2): az ellenálló képesség az oldószer típusától függ  

 

Hőmérsékletállóság (nem alámerüléses igénybevételnél): 
 

                Folyamatosan:   93°C 

                Csúcsban:  121°C 
 

Alap:  Alkalmazható kellőképpen letisztított fém-, vagy egyéb, megajánlott felületre. 
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Összeférhetőség más bevonatokkal: Használható a legtöbb epoxi-, poliuretán-, vagy  

más ajánlott bevonatra felhordva. 

 

MŰSZAKI ADATOK. 
 

Elméleti szilárdanyagtartalom:    66 % ± 2 % (tf%) 
 

Illó szerves anyagtartalom (VOC):        288 g/l 
 

Hígítás:  használhatunk 25-ös (336 g/l), 214-es (336 g/l), és 215-ös (336 g/l ) hígítót  
 

Ajánlott szárazréteg-vastagság: 50 µm / réteg 
 

Megjegyzés: Nagyobb rétegvastagságra lehet szükség akkor, ha az alapfelület túl érdes volt.  

100 µm-nél nagyobb rétegvastagság nem kívánatos! 
  

Elméleti kiadósság:        26 m2/l   25µm esetén 

                                               13 m2/l   50 µm esetén 
 

A keverési és felhordási vesztességet figyelembe kell venni a festék-szükséglet meghatározásánál! 
 

Tárolási körülmények (beltéri tárolás): 

                              Hőmérséklet:  4 - 43°C 

                              Nedvesség:  0-80 % 

       Tárolási idő (24°C-on történő tárolás esetén): 

                                  A komponens: min. 24 hónap 

                                  B komponens: min. 24 hónap 
 

FIGYELEM: A poliuretán anyagok érzékenyek a nedvességre. Használatig tartsuk jól lezárva. 

Nedvesség hozzáférése a bevonat lassúbb száradását, vagy a B komponens gélesedését idézheti elő. 
 

Színárnyalat: Sokféle színben rendelkezésre áll. Bizonyos színeknél több rétegre lehet szükség a 

megfelelő takarás eléréshez. A "Gyors színbeállító" készülék használata esetén a szín nagyobb 

mértékben változhat, mint a hagyományos esetben. Használat előtt ellenőrizzük le a szín 

megfelelőségét. 

 

Fényesség:  magas fényű 

 

Lobbanáspont (Pensky-Martens zárt sapkás elj.): 

CARBOLINE 134 HS Akomponens:   6°C 

Uretán Átalakító 900 (B komponens):  41°C 

CARBOLINE 25-ös hígító:   30°C 

CARBOLINE 214-es hígító   43°C 

CARBOLINE 215-ös hígító   54°C 

 

Használati útmutató 
Felület előkezelés: A bevonandó felületről távolítsunk el minden olaj-, és zsír-szennyeződést 

egy CARBOLINE 2-es hígítóba mártott ronggyal. 
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Keverés: Először mindegyik komponenst külön-külön keverjük fel, majd keverjük össze az 

alábbi arányban: 
 

       CARBOLINE 134 A komponens:  7 térfogatrész 

       Uretán térhálósító 900 (B komp.):  1 térfogatrész 
 

  NE keverjünk be részegységeket! (Csak teljes kannányit!) 

 

Hígítás: Hígítsuk CARBOLINE 25-ös, vagy 214-es hígítóval, normál szóráshoz. Meleg, vagy szeles 

időben a 214-es hígító használatát ajánljuk. Ecseteléshez, vagy hengerléshez használjuk a 215-ös 

hígítót.  

FIGYELEM: A CARBOLINE által szállított, vagy jóváhagyott hígítótól eltérő hígító használata a 

termék teljesítményét leronthatja és a termékszavatosság elveszésével jár, akár kimondva, akár 

kimondatlanul. 
 

Edényidő:  4 óra, 24°C-on, magasabb hőmérsékleten kevesebb.  

AZ EDÉNYIDŐ AKKOR ÉR VÉGET, AMIKOR A TERMÉK KEZD VISZKÓZUSSÁ VÁLNI.   

 

EZ A TERMÉK NEDVESSÉGRE ÉRZÉKENY, EZÉRT KERÜLJÜK A NEDVESSÉG 

SZÁRADÁS ELŐTTI MEGJELENÉSÉT! 
 

Alkalmazási körülmények: 
 

 

Körülmények Anyag Felület Környezet Nedvesség 
Normál 16-30 °C 16-30 °C 16-30 °C 40-60 % 
Minimum 10 °C 2 °C 2 °C 10 % 
Maximum 38 °C 49 °C 35 °C 80 % 

 

*Ne alkalmazzuk, ha a felület hőmérséklete a harmatpont + 3°C alatti hőmérsékletű! 
 

A termék nedvességre érzékeny, ezért a felhordás, vagy a kikeményedés során a fenti 

maximális  nedvességi érték felet, vagy esőből, vagy harmatból származó 

 nedvesség a fényesség elvesztését, vagy mikro buborékok keletkezését idézheti elő.  
 

A normális körülmények alatti, vagy a feletti körülmények esetén speciális hígításra  

lehet szükség.  

 

Szórás: Ez egy nagy szárazanyag-tartamú bevonat és esetleg némi beállítás lehet szükséges a 

szóráshoz. Az előírt nedves film rétegvastagságot könnyedén és gyorsan elérhetjük.  
 

Az alábbi berendezéseket találták alkalmasnak: 
Binks,DeVilbiss és Graco, LAURIUS. 

 

Hagyományos szórás: Duális szabályzóval ellátott nyomóüsttel rendelkező,  

min. 3/8” belső átmérőjű anyagtömlővel, 0,070" belső átmérőjű folyadék dűznivel és megfelelő 

levegő fúvókával ellátott készülékkel. 
 

Levegő nélküli szórás /airless/*: 
                                           Sűrítési arány: 30:1 (min.) 

                                           Anyagtömlő: 3/8” b.á. (min.) 

                                           Fúvóka:  0,013 - 0,017” 
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                                           Kilépő nyomás:  150-165 bar 

                                           Szűrőméret: 60 mesh 
  

*Teflon tömítés használata ajánlott és a gyártótól beszerezhető. 

 

Ecsetelés, vagy hengerlés: Az ecsetelés csak olyan esetekben ajánlott, ha kis felületek 

javításáról van szó. Hengerezésnél használjunk rövid bolyhú moher hengert fenol-gyanta maggal. 

Kerüljük az átkenést, vagy az ismételt hengerelést! 

 

Száradási idők: Ezek az idők az ajánlott szárazréteg-vastagságra vonatkoznak (38µm)/ 

Vastagabb rétegnél hosszabb lesz a száradási idő. 

 

Felületi hőmérséklet Kézszáraz Végső kiszáradás 

2 °C 24 óra 14 nap 

10 °C 16 óra 10 nap 

24 °C 8 óra 7 nap 

32 °C 4 óra 5 nap 

43 °C 1 óra 2 nap 

 

 

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! 


