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CERAMIC-POLIMER SF/LF-ARAMCO-APCS-2i, 28, 117  
Termékismertető 

 

Típus:  A CERAMIC-PLIMER SF/LF-ARAMCO-APCS-2i, 28, 117 egy kétkomponensű, speciális 

kompozit bevonat, ami mikro-kerámia-, és nano-szemcséket tartalmaz, és egy ultramodern 

novolak-gyantára épül, kiváló kopásállóságot, kémiai ellenálló képességet és korrózióállóságot 

bitosítva számos hordozó estében, még rendkívül agresszív körülmények között is.  

 

Főbb tulajdonságok 

● Belső bevonat 

● 100%-ban oldószermentes 

● Kiváló kémiai ellenálló képesség 

● Hőmérsékletállóság 150 
o
C-ig 

● Opció: SRB-baktériumok (kénredukáló) elleni funkcióval történő kiegészítés, ami biokorrózió- 

    állóságot biztosít (CERAMIC-PLIMER SF/LF-SRB-ARAMCO-APCS-2i, 28, 117) 

● Opció: antisztatikus tulajdonság = (CERAMIC-PLIMER SF/LF a.s. ARAMCO-APCS-2i, 28,  

    117) 
 

Alkalmazási terület 
● Nyersolaj, szénhidrogének és vegyi anyagok tárolására használt tároló tartályok 

● Speciális tartályok karbamid és bio-olajok tárolására 

● Technológiai berendezések, mindenféle nyomástartó edény 

● Olaj és gáz csővezetékek 

 

Műszaki adatok:  

 Szín:    világos szürke, sötétszürke, kívánság szerint egyéb színek 

 Fényesség:   selyem 

 Szárazanyag-tartalom: 100%  

 VOC:    0 g/l  

 Rugalmasság:   kiváló 

Kémiai ellenálló képesség: kiváló (lásd a vegyi anyagnak történő ellenállásról szóló listát) 

Kopásállóság:   80 mg vesztesség (ASTM D 4060) 

 Tapadás:   kiváló, > 27 MPa (ISO 4624) 

 Fajsúly (kevert):  1.640 kg/m
3
 

  

 

Alkalmazás 
 

Jellemző rétegvastagság/réteg 
(µm) 

Elméleti kiadósság 
(kg/m

2
) 

Száraz Nedves  

500 500 0,82 

1.000 1.000  
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Alkalmazási adatok: 
 

Felhordási mód:  Airless szivattyú (szűrő nélkül), 70:1, áttétellel. 

     Dűzni méret: 0,019 – 0,026”. Maximális tömlő hossz: 20 fm, ha a  

szóró tömlő átmérő: max. ¾”.  

     Az anyagot közvetlenül szívjuk fel (felszívó tömlő nélkül); kerüljük  

     el a nyomás alatti várakozást (csökkenti az edényidőt)! 

 

Keverési arány (súly):  10:1.  

 

Keverési idő:   Az A komponens (alap gyanta) esetében 4 perces előkeverés, 

az  A komponens és a B komponens (térhálósító) együttes keverése: 

2 perc, keverő fordulatszám: > 100/perc. 
 

Edényidő (23
o
C-on):  30 - 40 perc (magasabb hőmérsékleten kevesebb!) 

 

Szórási hőmérséklet:  min. 20
o
C  

 

Szűrők:    Távolítsuk el a szűrőket! 

 

Hígítás:    Hígítót NEM szabad használni! Használjunk PROGUARD hígítót  

     a készülék tisztításához. 

 

Rétegek száma:   1, vagy két réteg, a környezeti hatástól függően. 

Minimális nedves-rétegvastagság: : 400 µm/réteg, maximum:  

650 µm/réteg 
 

Felületelőkészítés: 
Szemcseszórás: min. Sa 2,5-re (ISO 8501-1). A felületi érdességnek 50 - 80 µm között kell lennie.   

 

Feldolgozási körülmények: 
Az alap hőmérsékletének minimum 15 

o
C-nak kell lenni és minimum 5 

o
C-val magasabbnak, mint 

a harmatpont. A relatív páratartalomnak 85% alatt kell lennie.  

A hőmérséklet és páratartalom méréseket az alap közelében kell végezni. 

 

 

Száradási idők: 
 

Az alap 

hőmérséklete 

Teljes 

kikeményedés 

Kémiailag 

ellenálló 

Átvonhatóság  

minimum  maximum  
 

23 
o
C 

 

48 h 7 nap 10 h 24 h 

 

 

Tárolás és kiszerelés: 
A kedvező tárolás érdekében az anyagot tartalmazó edényeket tartsuk 35 

o
C alatti hőmérsékleten, 

megfelelő szellőztetés mellett. A tároló edényeknek jól záródóknak kell lenni.   

 

Kiszerelés:  16,5 kg kit, beleértve a térhálósító komponenst is. 

Edényidő:  lásd a címkéken 
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Minőségbiztosítás és ellenőrzés 
A termék minőség folyamatos biztosítása érdekében a CERAMIC POLIMER GmbH minőségbiztosítási 

és ellenőrzési tervet állított fel. Minősített vizsgálati egységekre vonatkozó ajánlások ugyancsak 

rendelkezésre állnak.  

 

Egészségvédelem és biztonságtechnika: 
Olvassuk el a tárolóedényen lévő címke utasításait és a termék biztonságtechnikai 

adatlapját, mielőtt a felhasználást elkezdenénk. A termék felhasználásra kész, amit jól 

felkészült és ipari körülmények között minősített szakembereknek kell végezni.  

A termék gyúlékony, ezért szikrától, nyílt lángtól és egyéb iniciáló forrástól távol kell 

tartani.  

A dohányzás tilos a felhasználás területén. Viseljünk megfelelő légzésvédelmi berendezést 

és alakítsunk ki jól szellőztetett légköri körülményeket. Kerüljük el a bőrrel való 

érintkezést a szembe jutást! 
 

Elhatárolódás 
Ebben az adatlapban szereplő információ, akár szóban, akár írásban, vagy tárgyalás során kerül 

átadásra, csupán segédletnek tekintendő, amit legnagyobb bizalommal adunk, viszont minden 

garancia nélkül.. A termék felhasználása és az alkalmazás gyakran kívül esik az ellenőrzési 

körünkön, ezért csak a termék minőségért áll módunkban felelőséget vállalni. 

 

Fenntartjuk a termék változtatási jogát, minden különösebb értesítés nélkül.  
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