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CERAMIC-POLIMER LF/SF-2  
Termékismertető 

 
 

Típus:  A CARAMIC-POLIMER LF/SF-2 egy oldószermentes, kétkomponensű, epoxi-kerámia 

kompozit bevonat, speciális epoxi kötőanyaggal, ami kiváló kopásállóságot és korrózió állóságot 

biztosít. Felhasználható acélból és betonból készült tartályok (és egyéb anyagból; pl: üvegszál, 

erősített műanyagok, stb ) belső bevonataként. 
 

Műszaki adatok:  

 Szín:    A RAL színskála színeiben 

 Szárazanyag-tartalom: 100% (+/- 2%) 

 Lobbanáspont:  > 55 
o
C 

 VOC:    0 g/l (!) 

 Rugalmasság:   kiváló, > 30% (ASTM D2794) 

 Fényesség:    selyemfényű 

Tengervíz-állóság:  kiváló> 4.000 óra tengervízbe merítve 

Korrózióállóság:  kiváló, > 18.000 óra sópermet-kamrában (ISO 7253) 

Oldószerállóság:  kiváló 

Kémiai ellenálló képesség: nagyon jó 

Kopásállóság:   kiváló, 18,0 mg vesztesség (ASTM D 4060) 
 

 Tapadás.   kiváló, > 30 MPa (ISO 4624) 
 

 Fajsúly (bekeverve):  1.590 kg/m
3
 

  

Alkalmazási tartomány 
 

Rétegvastagság/réteg 
(µm) 

Elméleti kiadósság 
(g/m

2
) 

Száraz Nedves  

500 500 795 

1.000 1.000 1.530 

 

Rétegrend:  Egy rétegben a jellemző rétegvastagság:   400 – 500 µm . 

Függőleges felületen a halmozhatósági határ:  700 µm.  
 

Alkalmazási adatok: 
 

Felhordási mód: airless festékszórás, szóró nyomás: > 350 bar, tömlő hossz:max. 20 fm 

      Áttétel: 1:68 (GRACO Xtreme, v. WIWA Herkules, v. LARIUS NOVA) 

   Dűzni méret: 0,66 – 1,04 mm-ig  

   Anyag-, és géphőmérséklet: > 20 
o
C és < 25 

o
C 

   Ecsetelés csak élek, sarkok és hegesztési varratok előkenésére, ill. kis  

   felületek javításának esetére ajánlott 
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Keverési arány:  5:1 (súlyarányosan) 

Az „A” komponenst (alap gyanta) alaposan felkeverve  

     hozzáadjuk a „B” komponenst (térhálósító) 

Edényidő (20
o
C-on):  45 perc (magasabb hőmérsékleten kevesebb!) 

Szűrők:   Győződjünk meg róla, hogy a szűrők tiszták-e. 30-as szűrőt  

használjunk. 

 

Felületelőkészítés: 
Szemcseszórás:  Sa 2,5-re (ISO 8501-1), sarkos szemcsével. 

Ajánlott felületi érdesség: 50 – 80 µm között.  

 

Feldolgozási körülmények: 

A hordozó (alap) hőmérsékletének minimum 5 
o
C-nak kell lenni és minimum 3 

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 

Porszáraz  Érintés-száraz Végső 

kikeményedés 

Átvonhatóság  

min. max.  
20 

o
C 7 h 11 h 48 h 3 h 48 h 

 
 

Minőségbiztosítás és ellenőrzés: 
A megfelelő minőség tartása érdekében a gyártó minőségbiztosítási és ellenőrzési tervét be kell 

tartani (Stand 05/07). A porozitás vizsgálatára ajánljuk az ELCOMÉTER 270/2-es nedves 

szivacsos porozitás-mérő készüléket (D270—2), melynek vizsgálati feszültsége 67.5 V.  

 

Tárolás és kiszerelés: 
A kedvező tárolás érdekében az anyagot tartalmazó edényeket tartsuk < 30 

o
C alatti hőmérsékleten, 

megfelelő szellőztetés mellett. A tároló edényeknek mindig jól zárjuk le!   

 

Kiszerelés:  12 kg kit, beleértve a térhálósító komponenst is. 

Eltarthatósági idő: lásd a címkéken 

 

Tisztítás:  a festékszóró gép tisztítása MEK-vel (metil-etil-keton), vagy xilollal történhet. 

  (használható a CARBOLINE 2-es hígító, vagy a CARBOMASTIC hígító)  

 

Anyagbiztonsági utasítás: 
Olvassuk el a tárolóedényen lévő címke utasításait és a termék biztonságtechnikai 

adatlapját, mielőtt a felhasználást elkezdenénk. A termék ipari célú felhasználására csak 

arra minősített szakemberek által kerülhet sor.  

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

tartani.  

A felhasználás területén a dohányzás tilos! Viseljünk megfelelő légzésvédelmi berendezést 

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

érintkezést és a szembe jutást! 
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Elhatárolódás 
Ebben az adatlapban szereplő információk nem jelentik a termék egyes tulajdonságainak jogi 

garantálását egy konkrét felhasználási célra vonatkozóan. Mi csak és kizárólag a termékeink 

előállítási sajátosságait garantáljuk. Ezennel érvényét veszti minden korábbi termékinformáció.   

Mivel a termékeink állandó javításon és tökéletességen esnek keresztül, a piaci igényeknek 

megfelelően, a termékekre vonatkozó információk is állandóan változnak. Kérem, győződjön meg a 

felhasználás előtt, hogy az Ön előtt lévő példány a legújabb kiadás-e! 

 


