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CARBOXANE 2000 Topcoat 
 

Termékismertető 
 

Típus: Két komponensű, modifikált szilán multipolimer 

 

Általános tulajdonságok 
A CARBOXANE 2000 Topcoat magasfényű, ultra-tartós bevonat, ami kiemelkedő fényesség-, és 

színmegtartást biztosít kültéri alkalmazásoknál.  

A CARBOXANE 2000 Topcoat egyesíti az epoxik kémiai ellenálló képességét az akril-

poliuretán bevontok időjárás-állóságával. Ez a szoros térhálós szerkezetű fedőbevonat kiváló 

akadályozó mechanizmust tanúsít és olyan időjárás-állóságot, ami messze túlhaladja a 

poliuretánokét.  

 

Kiemelkedő tulajdonságok 
● Kivételes időjárás-állóság 

● Hosszú élettartamon keresztül megtartott magas teljesítmény 

● Kiemelkedő fényesség/szín-tartás 

● VOC előírásnak történő megfelelőség 

● Kiemelkedő kopásállóság 

● Izocianát-mentesség 

● Rugalmasság  

 

Ajánlott alkalmazás 
Fedőbevonatként használatos megfelelő alapozóra. Kiválóan alkalmazható  

a vegyiparban, tengeri fúrótornyokon, hajókon, hidakon, vízi erőműveknél és sok más helyen a 

nehéziparban. 

 

Ajánlott szárazréteg-vastagság 
75 – 175 µm szárazréteg-vastagság, a felhasználás jellegétől függően. Két rétegű rendszer 

esetén min. 125 µm ajánlott. Háromrétegű rétegű rendszer esetén min. 75 µm ajánlott. 

 

Hőmérsékletállóság 
Folyamatosan:   150°C 

Csúcsban:  170°C 

 

Alap 
A legtöbb típusú régi bevonatra felhordható, amely jól tapad az alaphoz, beleértve a szerves-, és 

szervetlen kötőanyagú cinktartalmú bevonatokat, az epoxikat és egyéb térhálósítókkal keményedő 

típusokat is. 

 

Fedőbevonat 
Általában nem szükséges, de átvonható a legtöbb poliuretán és epoxival, vagy egyéb ajánlott 

típussal. 



2 

 Forgalmazó: GÉNIUS MBT kft, 3700 Kazincbarcika, Mikszáth K. u. 5, fsz. 3.   

Honlap: www.geniusmbt.hu                  Tel: 48/898 139                    E-mail: info@geniusmbt.hu 

 

Elméleti szárazanyag-tartalom 
 

  80% + 2 (tf %) 

 

 Rétegvastagság 

mikronban 

Elméleti kiadósság 

m
2
/l 

 Száraz Nedves  

1 75-150 95-190 10,7-5,3 

2 75 95 10,7 
 

1, ajánlott (min.-max.) 

2, Standard 
 

Szín:   Színkártya szerint 
 

Fényesség:  magas 
 

Sűrűség:  1,1 – 1,3 kg/l, színárnyalattól függően 

 

Felület-előkészítés 
Távolítsunk el mindenféle olajat és zsírt a bevonandó felületről, megfelelő oldószerrel, mint 

amilyen például a 2-es hígító. 

 

Keverés 
Először géppel keverjük fel alaposan az "A" komponenst, majd keverjük hozzá a "B" komponenst a 

következő arányban: 

         Térfogatarány: 

CARBOXANE 2000 WG, „A” komponens:   2 

CARBOXANE 2000 WG, „B” komponens:   1 

 

Hígítás 

Hígítsuk max. 5%-ig, 2-es hígítóval! 

 

Tisztítás:  Használjunk 2-es hígítót! 

 

Edényidő:  4 óra, 24 
o
C-on, .és magasabb hőmérsékleteken kevesebb!. Az edényidő akkor jár le,  

amikor a anyag már túl viszkózus ahhoz, hogy fel lehessen használni. 

Ez a termék érzékeny a nedvességre. Kerüljük el a felületi nedvességet! 

 

Felhordás 
Levegő nélküli (airless) szórással.  Fúvóka méret: 0,013-0,019”. Nyomás: 140 bar. 

Ecsetelés és hengerlés csak kis felületekre ajánlott! 
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Alkalmazási körülmények: 

 

 Anyag Felület Környezet Páratartalom 

normál 18-29 °C 18 – 29 °C 18 – 29 °C 50 – 70% 

minimum 5 °C 2 °C 2 °C 20% 

maximum 32 °C 49 °C  49 °C 85% 

 

 A felületi hőmérsékletnek 3 °C-val magasabbnak kell lennie, mint a harmatpont.  
 

Száradási idők  
 

Hőmérséklet Átvonható Érintésszáraz 

2 °C 20 óra 36 óra 

10 °C 9 óra 24 óra 

15 °C 6 óra  18 óra 

25 °C 3 óra 12 óra 
 

Tárolhatóság:  24 hónap, 2-35 °C-on és 0-90% relatív páratartalomnál. 

 

 

 

Megjegyzés: Ez a termék csak egyrétegű bevonatként használható, vagy más 

ajánlott CARBOLINE termékeket tartalmazó rendszerekben. 

Egyébként a CARBOLINE NORGE AS jóváhagyását kell kérni.  


