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PHENOLINE 1205 
Termékismertető 

 

Általános leírás: Kétkomponensű, üveg csillámos epoxi-novolakk, fenollal modifikálva, aminnal 

térhálósítva. 
 

Tulajdonságok: A sűrű keresztkötésű polimer különleges ellenálló képességű számos kémiai 

igénybevétellel szemben. A hozzáadott üveg csillám kiváló kopásállóságot, áthatolhatósággal 

szembeni ellenállást, és külső megerősítést biztosít. 
 

● Kiváló ellenálló-képesség ionmentesített vízzel szemben 93 C-ig 

● Kiváló ellenálló-képesség nyersolajjal szemben 93 C-ig 

● Kiváló kopásállóság 

● Kiváló általános kémiai ellenálló-képesség 

● Teljesíti a szigorú VOC ( Illékony Szervesanyag Tartalom ) előírásait 

● Kiváló hősokk-tűrés 
 

Ajánlott alkalmazás: Tartály belső, vagy csővezeték bevonatként alkalmazható olyan eljárások 

esetén, ahol forró vizes oldatok, vagy koptató hatások vannak jelen. Kiváló számos vegyszerrel 

szemben kármentesítőknél. 
 

Nem ajánlott alkalmazás: Alámerüléses igénybevétel bizonyos erős savakban. 
 

Kémiai ellenállóképesség: 
 

            Hatóközeg              Alámerülés esetén    Fröccskölés esetén 

savak nagyon jó kiváló 

lúgok kiváló kiváló 

oldószerek nagyon jó kiváló 

sók kiváló kiváló 

víz kiváló kiváló 

 

Hőmérsékletállóság: ( nem alámerülés esetén ) 

Folyamatosan:   149 C 

Csúcsban:   177 C 
 

 A fémtartályokat szigetelni kell, ha a hőmérséklet a 60 C hőmérsékletet meghaladja.  
 

A bevonat elszíneződése következhet be 93 C felett a film tulajdonságainak megváltozása nélkül! 

Az alámerüléses igénybevétel függ a hatóközegtől. Egyedi hőmérsékleti, vagy vegyszerre vonat-

kozó esetekben forduljon a GÉNIUS MBT Kft Vevőszolgálatához. 
 

Alap:  Megfelelően előkészített acél, vagy beton. 

 

Alkalmazható fedőbevonatok:  Általában az alapra közvetlenül alkalmazhatók. Epoxi és 

fenolgyanta bevonatokra felvihető. 
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Műszaki adatok 
Elméleti szilárdanyag tartalom:  70%   2 tf % 
 

Illékony szerves tartalom (VOC): 255 g/l 
 

Higítás: 10 %-ig  213-as higítóval. 

 

%-os hígítás g/liter 

10 307 
 

Ajánlott szárazréteg-vastagság:  375 m  minimum, amit egy-két rétegben kell elérni. 
 

Elméleti kiadósság:              27,9 m
2 

/l,  25 m szárazréteg vastagságnál 

                                                  3,5 m
2
/l, 200 m szárazréteg vastagságnál 

                                                  1,8 m
2
/l, 375 m szárazréteg vastagságnál 

 A keverési és alkalmazási veszteségek változhatnak és az anyagszükséglet számításakor ezeket 

   figyelembe kell venni. 
 

Tárolási körülmények: Zárttéri tárolás, hőmérséklet 4 - 43 C, páratartalom : 0-100% 
 

Eltarthatóság: 24 hónap, 24 C  hőmérsékleten tárolva. 
 

Szín:   Vörös ( 0500 ) és szürke ( 5742 ) 
 

Fényesség:   Alacsony (az epoxik fényüket vesztik, elszíneződhetnek és krétásodhatnak napfény 

hatására) 
 

Lobbanáspont:  ( Setaflash ) 

PHENOLINE 1205 A komponens:  12 C 

PHENOLINE 1205 B komponens:  93 C 

Hígító (additív) 213:  -6 C 
 

Felület előkezelés:  Távolítsunk el minden olajat, vagy zsírt a bevonandó felületről a hígító 2, vagy 

felületi hígító 3-val ( felületi hígító 3 előírásai szerint ) átitatott tiszta ronggyal. 

Acél: Alámerülés esetén: Letisztítjuk a felületet fémtisztára, az MSZ ISO 8501-1 Sa 3 tisztasági 

fokozatra 50-75 m-es felületi érdességig. A hegesztési salakot el kell távolítani és a hegesztetést 

az alapjáig le kell tisztítani. A teljes bevonat felvitele előtt a megfelelően előkészített hegesztések 

PHENOLINE 1205-el ecsettel, vagy szórással történő megtisztítása szükséges. 

 

Nem alámerüléses használat esetén: Letisztítjuk a felület az MSZ ISO 8501-1 Sa 2 tisztasági  

fokozatra, 50-75 m-es felületi érdességig. 

 

Beton: Távolítsuk el a laza, kiálló részeket kövezéssel, homokszórással vagy csiszolással. A beton 

kötési ideje legalább 28 nap 21 C-on és 50%  relatív páratartalom, vagy ezzel megegyező 

idő. Távolítsuk el az olajat, az idegen kezelő és kötő anyagokat dörzsölő csiszolással ! 

 

 

 

 

 

http://www.geniusmbt.hu/
mailto:info@geniusmbt.hu


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 

- 3 - 

 

Alámerülés esetén: Tisztítsuk le a felületet, hogy a teljes felület nyitott legyen és a közepes dörzs 

papír felületéhez legyen hasonló. A nyitott beton felület esetleg felületkezelést igényelhet megfelelő 

felületkezelővel a rendszer alkalmazása előtt. 
 

Nem alámerülés esetén: A vízszintes felületeket le kell tisztítani dörzsöléssel. 
 

Keverés: Keverést komponensenként külön, majd a következő arányokban vegyítve együtt 

végezzük el. Adjunk 30 perc érlelési (inducation) időt 24  C hőmérsékleten. 
 

PHENOLINE 1205 A: 4 rész  

PHENOLINE 1205 B: 1 rész 
 

Hígítás:  10%-ig higítsuk fel a 213-as higítóval. A hígítót használat előtt rázzuk fel. Megjelenése 

nagyon viszkózus, ez a normális állapot. A CARBOLINE hígítóktól eltérő hígítók alkalmazása 

ellenkező hatást érhet el, megszünteti a termékre vonatkozó garanciát. 
 

Edényidő: 3 óra, 24 C-on és magasabb hőmérsékleten kevesebb. Az edényidőnek vége akkor  

van amikor a bevonat bőrösödni kezd és megereszkedik. 
 

Alkalmazási körülmények: 

 
 Anyag Felület Környezet Páratartalom 

Normál 18-29 C 18-29 C 18-29 C 30-60 % 

Minimum 13 C 10 C 10 C 0 % 

Maximum 32 C 43 C 38 C 85 % 
 

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

Egyedi hígítási és alkalmazási technológiák szükségeltetnek a normál feltételek alatti vagy feletti 

körülmények esetén. 
 

Szórás: A olyan szóró berendezéseket kell alkalmazni, melyek a Binks, DeVilbiss, Graco és    

             Wagner, vagy LARIUS gyártók által készültek. 
 

Hagyományos szórás: A szóróberendezés legyen felszerelve kettős szabályzóval, minimum 1/2”-os 

belső átmérőjű anyagtömlővel, 0,110”-os belső átmérőjű folyadék düznivel és megfelelő levegő-

fúvókával. 
 

Levegő nélküli (airless):  
                          Szivattyúzási arány:  30:1 ( min )* 

                          GPMt:   3,0 (gallon/min) 

                          Anyagtömlő:   1/2” belső átmérő ( min ) 

                          Fúvóka méret:  0,035”- 0.041” (0,889 – 1,041 mm) 

                          Kimenő nyomás:  140-170 bar 
 Teflon pakolás szükséges, mely beszerezhető a szivattyú gyártótól. 

 

Ecsetelés:  Csak a hegesztések és kis területek áthúzására. Használjunk természetes sörtéjű 

 Ecsetet, erőteljes ecsetvonást. Kerüljük el a száradási idő előtti újbóli áthúzásokat. 
 

Hengerlés:   Nem ajánlott! 
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Száradási idők: Ezen idők 375 m szárazréteg vastagságra vonatkoznak. Nagyobb rétegvastagság, 

elégtelen szellőztetés, vagy hidegebb hőmérséklet meghosszabbítja a száradási időt és az oldószer 

bezáródásához, idő előtti meghibásodáshoz vezethet. 

 

 

Hőmérséklet Kézszáraz Átvonható Teljes száradás 

10 C 18 óra 48 óra 21 nap 

16 C 12 óra 32 óra 14 nap 

24 C 6 óra 16 óra 7 nap 

32 C 3 óra 8 óra 4 nap 

 

16 C alatti teljes száradási hőmérséklet nem kívánatos tartály belső bevonatnál! 

A végső száradás feltételei a hatóközegtől függően változnak. A száradás gyorsítása szükséges a 

tartály bevonatolásnál. Erre vonatkozóan a Vevőszolgálattal kell konzultálni.  

Ha a végső átvonási időn túl szándékozunk további bevonatot felvinni, akkor ezt megelőzően a 

felületet érdesíteni kell. 

Túlzott nedvesség vagy páralecsapódás a felületen a száradás alatt a felület homályosodását 

vagy pirosodását eredményezheti, ezeket vizes mosással kell eltávolítani az újra bevonatolás 

előtt! 

 

Szellőztetés és biztonságtechnika:  

FIGYELEM! A PÁRÁK ROBBANÁSVESZÉLYESEK! 

A tartály bevonásánál vagy zárt térben teljes körű szellőztetést kell alkalmazni a munka 

folyamán és a száradás bekövetkeztéig! A szellőztetési rendszernek alkalmasnak kell lennie 

arra, hogy az oldószer gőzök koncentrációja ne érhesse el a robbanási határt! Továbbá a 

megfelelő szellőztetés mellett friss levegős készülékeket vagy friss levegős álarcot kell viselnie a 

kivitelező személyzetnek! Ahol gyúlékony oldószer van ott robbanás-biztos világítást kell 

használni! Szikra- és feltöltődés mentes berendezés és ruha viselése szükséges! Különösen 

érzékeny személyek viseljenek tiszta védőruhát, kesztyűt és/vagy védőkrémet az arcon, kézen 

és minden hatásnak kitett felületen! 

 

Figyelem! Gyúlékony oldószereket tartalmaz! Szikrától, lángtól távol kell tartani!  

Minden elektromos berendezés és felszerelés a biztonsági előírásoknak meg kell, hogy feleljen! 

A robbanásveszélyes helyen dolgozó személyzet nem vas szerszámokat és szikramentes, vezető 

lábbelit használhat.  

 

Szerszámok tisztítása:  CARBOLINE 2-es hígítóval 

 

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

BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAPJÁNAK VALAMENNYI ELŐÍRÁSÁT! 
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