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PHENOLINE 373 
Termékismertető 

 

Típus: Kétkomponensű modifikált fenolgyanta 

 

Tulajdonságok: Magas felépítésű, magas szilárdanyag tartalmú modifikált fenol alapú tartály belső 

bevonat, amelynek kiemelkedő ellenálló képessége van a kemikáliák széles körével szemben. 
 

● kiváló maróanyag és oldószer ellenálló képességű 

● normál környezetben kemény és szívós réteggé ki 

● kiváló kopásállóság 

● kielégíti az Illékony Szervesanyag Tartalom (VOC) előírásait 

● kielégíti az FDA 21 CFR 175.300 közvetlen élelmiszerrel történő érintkezés  

   előírásait 

● megfelel az élelmiszerrel időszakosan érintkező bevonat előírásainak a hús és  

   baromfi iparban  

 

Ajánlott alkalmazási terület: Kiemelkedő tulajdonságú rendszer acél és beton tartályok belső 

bevonatára hígított savak, lúgok, vagy számos üzemanyag, olajszármazék és oldószerekkel  

szemben. Használatos az óceánon keresztül szállítandó vegyi termékek tartályainak belső  

bevonására, mivel széleskörű a kemikáliákkal szembeni ellenálló képessége. 

 

Nem ajánlott alkalmazás:  Erős ásványi és szerves savak hatásai esetén. 

 

Kémiai ellenállóképesség: 
             

Hatóközeg Alámerülés Fröcskölés, elárasztás 
Savak Nagyon jó Kiváló 

Lúgok Kiváló Kiváló 

Oldószerek Kiváló Kiváló 

Sóoldatok Kiváló Kiváló 

Víz Nagyon jó Kiváló 

 

Hőmérsékletállóság (nem alámerülés esetén):  

Folyamatosan:   82°C 

Csúcsban           93°C 

Alámerülés esetén a hőmérsékletállóság függ a közegtől. Egyedi információkért forduljon a 

GÉNIUS MBT Kft Vevőszolgálathoz. Fém tartályokat 60 C hőmérséklet felett szigetelni kell. 

 

Alap:  Megfelelően előkészített acél, beton, saválló acél, vagy más ajánlott felület. 
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Összeférhetőség más bevonatokkal: A PHENOLINE 373 primer közvetlenül a megfelelően 

előkészített alapra megy fel és erre általában PHENOLINE 373 finish-t alkalmazzák, de lehet más 

epoxi, fenol gyanta, vagy más javasolt bevonat a fedőréteg. A PHENOLINE 373 finish 

 felvihető megfelelően előkészített epoxi, fenolgyanta és más javasolt alapra. 

 

Műszaki adatok 
Elméleti szilárdanyag tartalom (az összekevert anyagban): 
 PHENOLINE 373 Primer: 76% ± 2 tf % 

 PHENOLINE 373 Finish: 73% ± 2  tf % 

 

Illékony szervesanyag (VOC) tartalom:  
PHENOLINE 373 Primer: 206 g/l 

 PHENOLINE 373 Finish: 233 g/l 

 

Ajánlott szárazréteg-vastagság (rétegenként): 
PHENOLINE 373 Primer: 100-150 m 

PHENOLINE 373 Finish: 100-150 m 
 

Amikor három rétegű rendszer a javasolt, akkor alkalmazzunk két réteg Phenoline 373 Primert és 

egy réteg Phenoline 373 Finish-t 75-125 m szárazréteg-vastagságban.  
 

FIGYELEM: Alkalmazzuk a rétegeket a javasolt vastagságban. A túlzott vastagság idő előtti 

károsodáshoz vezethet! 

 

Elméleti kiadósság: 

 PHENOLINE 373 Primer: 6,0 m2/l, 125µm szárazréteg-vastagság esetén 

 PHENOLINE 373 Finish: 5,7 m2/l, 125µm szárazréteg-vastagság esetén 
 

A keverési és alkalmazási vesztességek változóak és ezt az adott munka anyagszükségletének 

megbecslésekor figyelembe kell venni. 

 

Tárolás: beltéri: 4 - 43 C hőmérsékleten, 0-100 % páratartalom. 

 

Eltarthatóság:   min. 24 hónap, ha a tárolás 24 °C-on történik. 

 

Színárnyalat: 
 PHENOLINE 373 Primer: fehér (0810) és kék (0100) 

 PHENOLINE 373 Finish: zöld (4339) és szürke (C703) 

 

Fényesség:  közepes (napfény hatására mattul, krétásodik) 

 

Lobbanáspont: (Setaflash):  

 PHENOLINE 373 Primer A rész:  22°C 

 PHENOLINE 373 Primer B rész:  19°C 

 PHENOLINE 373 Finish A rész:  19°C 

 PHENOLINE 373 Finish  B rész:  16°C 

 PHENOLINE hígító:    25°C 

 



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 - 

 

Használati útmutató 
 

Felület előkezelés: A bevonandó felületről távolítsunk el minden olajat és zsírt, egy CARBOLINE 2-

es hígítóba, vagy toluolba mártott ronggyal. 

 

Acél esetén: alámerüléses igénybevétel esetén száraz szemcseszórás, az MSZ ISO 8501-1 Sa 3 –  

nak megfelelően az 50-75 µm felületi érdesség eléréséig. A hegesztési fröccsöket el kell távolítani 

és a hegesztési varratokat le kell kerekíteni. A hegesztési varratok, és más szabálytalan részek 

letisztítása a bevonat felvitele előtt alapvetően javasolt. Nem alámerüléses igénybevétel esetén az 

MSZ ISO 8501-1 Sa 2-nek megfelelő tisztaság, az 50-75 µm felületi érdesség biztosítása mellett. 

 

Beton esetén: Távolítsunk el minden finom kiemelkedést homokszórással, csiszolással, vagy 

köszörüléssel. A betonnak 21°C-on és 50% relatív páratartalomnál legalább 28 napos kötésűnek 

kell lenni, vagy ezzel egyenértékű idejűnek. Távolítsuk el az olajszennyeződést, a kötés gyorsító- és 

keményítőszer kirakódásait szemcseszórással. Szemcseszórás valamennyi kis üregnek a 

felnyitására, hogy egy közepes szemcséjű csiszolópapírhoz hasonló felületet kapjunk (a függőleges 

felületet lehet savval maratni). Fúvassuk le, vagy porszívózzuk le a homokot és a port.  

 

Keverés: Először külön-külön keverjük fel az A és B komponenst, majd öntsük össze őket  4:1 

térfogatarányban és keverjük jól el az elegyet. 18 tf %-ig hígíthatjuk PHENOLINE hígítóval.  
 

Figyelem: Más hígító használata kedvezőtlenül befolyásolhatja a termék tulajdonságait és a 

jótállás elvesztésével jár. 

 

Edényidő:   
PHENOLINE 373 Primer:   2 óra, 24°C-on és kevesebb magasabb hőmérsékleten 

PHENOLINE 373 Finish:   1,5 óra, 24°C-on és kevesebb magasabb hőmérsékleten 

 

Alkalmazási körülmények: 
 

 Anyag Felület Környezet Páratartalom 

Normál 16-29 C 16-29 C 16-29  30-40 % 

Minimum 13 C 13C 10 C 0 % 

Maximum 32 C 32 C 43 C 80 % 

 

Ne alkalmazzuk, ha a felület hőmérséklete kevesebb mint harmatpont  + 3 C.  

Egyedi hígítási és alkalmazási technikák szükségesek a táblázatban jelölt körülmények alatt, vagy 

felett. 

 

Szórás: A magas szilárdanyag tartalom bizonyos beállítások módisítását igényelheti a szóró 

berendezésnél. A nedves rétegvastagság könnyen elérhető. A következő szóró berendezések  

alkalmasak a gyártó szerint: BINKS, DEVILBISS, GRACO, WAGNER, LARIUS.. 

 

Hagyományos szórás: Nyomástartó edény, kettős szabályzóval, minimum 3/8" belső átmérőjű 

anyagtömlővel, 0,070" (1,78 mm) belső átmérőjű fúvókával és megfelelő levegődűzni. 

  

 

 

 



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 

- 4 - 
 

Levegő nélküli: 

Szivattyú áttét:  30:1 (min.)* 

GPM kimenet:  3,0 (gallon/min - min.) 

Anyagtömlő:  3/8" (min.) 

Fúvóka:   0,017-0,021" (1,78 – 0,53 mm) 

Kimenő nyomás: 145-160 bar 

Szűrő méret:  60 Mesh 
 

* Teflon tömítés ajánlott, melyet a szivattyú gyártóktól lehet beszerezni. 

 

Ecsetelés: Hegesztési varratok, kis területek átkenésére alkalmazzuk. Közepes szálú ecsetet 

használjunk. Kerüljük az átkenést.  
 

Hengerlés:   Nem ajánlott! 
 

Száradási idők: A megadott idők 100-150 m szárazréteg-vastagságra vonatkoznak. Vastagabb 

réteg, nem megfelelő szellőztetés, vagy hidegebb hőmérséklet megnöveli a száradási időt és az  

oldószer bezáródásához és idő előtti meghibásodáshoz  vezethet.  

 

                                                  Primer             Primer & Finish   Végső kiszáradás 

Felület 

hőmérséklete 

Minimum Maximum Alámerülés 

10 C 6 nap 30 nap Nem ajánlott 

16 C 3 nap 14 nap 60 nap 

24 C 36 óra 7 nap 30 nap 

32 C 12 óra 4 nap 15 nap 

 

Megjegyzés: Túlzott nedvesség, vagy a felületen történő páralecsapódás a felület felhólyago-

sodásához vezethet, melyet további bevonat felvitele előtt vízzel le kell mosni. 

Ha a bevonatok közti maximális átvonási időt túlhaladtuk a fedőbevonat felvitele előtt a felületet 

érdesíteni kell. 

 

Gyorsított szárítás: Tartály belső bevonatként ajánlott a gyorsított szárítás, különösen élelmi- 

szeripari termékek esetén. Szigorú hatóközeg esetén a gyorsított szárítás azért is ajánlott, hogy 

biztosítsuk a rendelkezésre álló maximális ellenálló képességet. A végső bevonat felvitele után 

félóránként növeljük a hőmérsékletet 16 C-val. 

 

Felület hőmérséklete Végső kiszáradás, alámerüléses üzemmód 

24 C 4 óra, majd ezt követően 

66  C 8 óra 

 

Szellőztetés és biztonságtechnika: FIGYELEM: A PÁRÁK ROBBANÁSVESZÉLYESEK!  

A tartály belső, vagy zárt téri alkalmazáskor levegő átcirkuláltatásáról gondoskodni kell a száradási 

idő befejeztéig. A szellőztető rendszernek alkalmasnak kell lennie arra, hogy az 

oldószer gőzök ne érjék el a robbanási koncentráció alsó határértékét. A megfelelő szellőztetés 

mellett friss levegős légzőkészülék, légző maszk biztosítása szükséges a munkát 

végző személyek számára. Robbanás biztos elektromos lámpát használjunk. A túlérzékeny 

személyeknek tiszta védőruhát,  védőkesztyűt kell viselni és/vagy az oldószer hatásának kitett 

felületeken védőkrémet kell használniuk. 
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Szerszámok tisztítása:   CARBOLINE 2-es hígítóval 

 

 

FIGYELEM!  

OLVASSA EL ÉS TARTSA BE ENNEK A TERMÉKISMERTETŐNEK ÉS EZEN 

TERMÉK BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAPJÁNAK VALAMENNYI 

ELŐÍRÁSÁT. 
 

 


