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PLASITE 4550 S 
 

Termékismertető 
 

Termékjellemzők 
A PLASITE 4550 S 100% szárazanyag-tartalmú, csillámmal töltött, elsőrendű epoxi-novolak 

bevonat, amit acél és beton tartályok belső bevonatára terveztek. Ez egy kétkomponensű rendszer, 

ami négy rész (tf) „A” gyanta komponensből és egy rész (tf) „B” térhálósító komponensből áll. 

Felhordható többkomponensű, vagy egy komponensű festékszóró géppel is, 

500 – 1.500 µm szárazréteg-vastagságban, akár egy rétegben is, számos felhasználási célra. 

 

Ajánlott alkalmazás (példák) 
  ● Vegyi anyagok tároló tartályai 

  ● Szennyvíztisztítók 

  ● Galvanizáló kádak 

  ● Olajtároló tartályok 

  ● Etanol tároló tartályok 

  ● Készülékek tetején, oldalán lévő gyalogjárdák 

  ● Beton felületek, amik szennyvízkezelés során a szennyvízzel érintkezésbe kerülnek 

  ● Papíripari folyadékok tartályai 

 

A termék előnyös tulajdonságai 
● Magas behatolási ellenállás  

● Kimagasló tapadóerő acélhoz, betonhoz 

● A vegyi anyagok széles választékával szembeni ellenálló képesség 

● 1.500 µm szárazréteg-vastagságig egy rétegben is felhordható 

● Egykomponensű airless berendezéssel is felhordható 

 

Kémia ellenálló képesség 
A PLASITE 4550 S vegyi anyagok széles választékával szembeni ellenálló, úgymint:  

motorhajtó olajok, sók, lúgok, bizonyos oldószerek, és sokféle savak (beleértve a koncentrált  

kénsavat is) 

 

Színek 
A PLASITE 4550 S halványszürke, téglavörös és fehér színekben rendelhető. 

 

Kiszerelés  
A PLASITE 4550 S egy és öt gallonos egységekben kapható (1 US gallon: 3,78 l) 
 

Az egy gallonos egység tartalma: 

1 gallonos (részlegesen töltve), „A” komponenst tartalmazó kanna 

1 negyed kanna „B” komponenst tartalmazó térhálósító   
 

Az öt gallonos egység tartalma: 

5 gallonos (részlegesen töltve), „A” komponenst tartalmazó kanna 

1 gallonos kanna, „B” komponenst tartalmazó térhálósító   
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Ajánlott rétegvastagság 
500 – 1.500 µm, ami függ az igénybevételtől és a meglévő alap állapotától.  

A legjobb, ha a PLASITE 4550 S-t egyrétegű bevonatként hordjuk fel.  

 

Elméleti kiadósság 
Az elméleti kiadósság 40 m

2
/l, 25 µm szárazréteg-vastagságban.  

A gyakorlati kiadósság 1.5 m
2
/l, 500 µm szárazréteg-vastagságban (20 % vesztességgel számolva).  

 

Hígítás 
Hígító használat nem ajánlott 

 

Tisztítás  
Tisztításhoz használjunk #71-es hígítót. 

 

VOC tartalom 
 

Szín A bevonat VOC tartalma (g/l),  
szállítási állapotban 

Világos szürke 0,00 

 

 

Fizikai tulajdonságok 
 

Szakító szilárdság:    51,7 MPa (7.550 psi) (ASTM D-638) 

Hajlító szilárdság:    74,4 MPa (10.800 psi) (ASTM D790) 

A rugalmasság hajlítási modulusa:  40 GPa (5,9 x 10
6
 psi) (ASTM D-790) 

Keménység:     75 (Shore D, ASTM D-2240) 

Eltarthatóság:     6 hónap 

Edényidő:     45 – 60 perc (24 
o
C-on) 

Száradási idők (hozzávetőleges):  12 óra – érintésszáraz (24 
o
C-on) 

      24 óra, réteg átkeményedés (24 
o
C-on) 

Éghetőség:     NEM éghető 

Tapadó szilárdság:    11.7 MPa (1.700 psi)  

 

 

Tárolási körülmények 
Tartsuk a PLASITE 4550 S terméket erősen lezárva az eredeti tároló edényében, amíg el nem érkezik a 

felhasználás ideje. Tároljuk 10 és 30 
o
C között, direkt napsütéstől óvva. A PLASITE 4550 S termék „A” 

komponensének tárolhatósága 6 hónap, míg a „B” komponensé 24 hónap.  

A PLASITE 4550 S termék teljesítményét nagymértékben meghatározza a munkahelyen történő tárolása. 

A munkaterületen tartsuk be az alábbi tárolási utasítást: 

 

Tároljuk a komponenseket („A” és „B” komponenst) zárt kannában, száraz helyen, 10 és 30 
o
C között, 

direkt napsütéstől és csapadéktól óvva. Tartsuk távol nyílt lángtól és hőhatástól.  

A felhasználás előtt 24 – 48 órával, közelítsük a tárolási hőmérsékletet 20 és 30 
o
C közzé, a könnyebb 

összekeverhetőség érdekében. 
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Felület-előkészítés 

Acél 
Közvetlenül a bevonat felhordása előtt az acél alapot meg kell tisztítani minden olajtól, zsírtól, 

portól, piszoktól, rozsdától, revétől, futó rozsdától, korróziós terméktől, sótól, oldószertől, kloridtól 

és minden egyéb kémiai szennyeződéstől és régi bevonattól. 

 

Minden hegesztési varratnak simának és folytonosnak kell lenni, ne legyen varrat kimaradás.  

Minden hegesztési fröccsöt, göböt, lemezes leválást és felhasadást el kell távolítani és simára 

csiszolni, a bevágásokat és a tűhegynyi lyukakat le kell csiszolni, és fel kell tölteni hegesztési 

fémmel. Minden kiálló részt, éles éleket, kimagasló pontokat és felhasadásokat le kell csiszolni 

simára, legalább 3 mm-es sugárral és minden sarkot hasonlóképen le kell kerekíteni. 

 

Minden gödrösödést, homorulatot, karcolást, és egyéb felületi hibákat ki kell javítani, vagy 

hegesztéssel, vagy olyan anyaggal történő feltöltés révén, amely kompatibilis a bevonati rendszerrel 

és alkalmas a megcélzott üzemi körülmények közti igénybevételre. 

 

Valamennyi bevonandó felületrésznek ténylegesen hozzáférhetőnek kell lenni. Az acélt 

szemcseszórni kell Sa 2,5 –es minőségre (NACE No. 2, SSPC SP 10), 100 µm-es felületi érdesség 

mellet, éles felületi profilt képezve (mérés: ASTM D-4417), elkerülve a kalapácsütés jellegű 

felületkialakítást.   
 

A szemcseszórás által keletkező hibákat ki kell javítani. (Lásd: Plasite Bulletin PA-3.) 

 

Beton 
Közvetlenül a bevonat felhordása előtt a beton alapnak az alábbiakkal kell rendelkezni: 
 

● Kellőképpen kikeményedettnek kell lenni (általában legalább 28 naposnak kell lenni (ha a  

    beton 28 naposnál újabb, konzultáljunk a CARBOLINE cég képviseletével) 

● Szerkezetileg szilárdnak kell lenni 

● Mentesnek kell lenni olajtól, zsírtól, portól, piszoktól, sótól, oldószertől és minden egyéb  

   kémiai szennyeződéstől, felületi keményítő szerektől, össze nem férhető gyorsítóktól,  

    formaleválasztóktól, cementtej kiúszástól és kivirágzástól. 

● A beton felületnek száraznak kell lenni.  

 

A betonnak:  

● Legalább 2 MPa szakító szilárdságúnak kell lenni 

● A pH tartományának 7 és 11 között kell lenni 

● Minden sorját, kitüremkedést, és hegesztési fröccsöt távolítsunk el a felületről.  

● Minden felületi hibát javítsunk ki, az itt leírtak szerint 

● Távolítsunk el minden hibás, vagy más módon összeférhetetlen régi bevonatot 

● A felület textúrájának egy közepes csiszolópapírhoz kell hasonlítania (40 – 60 grit) 
 

További információt láss a CARBOLINE „Felületelőkészítés beton esetében” című kiadványában. 
 

A vízszintes felületen sérült betont javítsunk ki a CARBOGUARD 510-es betonjavító habarccsal, vagy 

az előírt javító anyaggal.  

A függőleges felületen lévő mélyedéseket, vagy bármilyen üreget, fel kell tölteni. Ehhez használjuk a 

gittszerű CARBOGUARD 510-es betonjavító habarcsot.  
 

A beton egy nagyon porózus anyag, amint a nap folyamán kezd felmelegedni, levegőt bocsájt ki, azaz 

„kigázosodik”.  
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Ha ilyenkor hordjuk fel a bevonatunkat, mialatt a betonból a gázok távoznak, nagyon valószínű, hogy a 

bevonatban buborékok és/vagy tűhegynyi lyukak (pinholes) keletkeznek. 
 

Ennek elkerülésére a bevonatot akkor kell felhordani, amikor a beton hőmérséklete csökkenő. Ez 

általában késő délutántól estébe nyúlóan következik be. A bevonat felhordás t azért hajnaltól korábban 

fejezzük be, így marad időnk, hogy a bevonatunk megszilárduljon, mielőtt a beton kigázosodása újból 

elkezdődne. Ez valamikor 1 és 6 óra között történhet, az időjárási viszonyoktól függően. Ugyanakkor jó 

megoldás, ha munkaterületet a közvetlen napsütéstől leárnyékoljuk. Ne hordjuk fel anyagot, ha az anyag 

hőmérséklete 3 
o
C-val a harmatpont alatt van.    

 

Ott, ahol a kigázosodás problémát okoz, szükség lehet alapozó használatára. Ilyen esetekben 

konzultáljunk a CARBOLINE cég képviseletével. 

 

Lefedés és védelem 
Fedjük be, vagy távolítsuk el az olyan felületeket, berendezéseket, amelyek nem kívánunk bevonni.  

Ha egy felületre már felkerült a PLASITE 4550 S termék, azt már nehéz onnét eltávolítani.  
 

Védjük a közeli szivattyúk, motorok és egyébberendezések felületét a szemcseszórás során szétszóródó 

szóró szemcsétől.  

 

Felhordási útmutató 
Mielőtt bármennyi anyagot is elkezdenénk összekeverni és felhordani, győződjünk meg róla, hogy a 

környezeti körülmények megfelelőek a felhordáshoz. Az időjárási körülményeket és különösen a 

harmatpontot folyamatosan figyelni kell, a végzendő munka fényében. A szemcseszórás és a bevonat 

felhordásának legutolsó fázisát csak akkor végezzük el, ha bizonyosak lehetünk abban, hogy a munka 

során az acél alap hőmérséklete nem esik a harmatpont és attól + 3 
o
C-kú hőmérséklet közzé. Ahhoz, 

hogy ezt a kritériumot be tudjuk tartani, szükség lehet párátlanító (dehumidifikátor) és/vagy hőmérséklet-

szabályzó használatára. Használjunk egy felületi hőmérsékletmérőt, hogy gyakran ellenőrizhessük az acél 

alap hőmérsékletét.  

 

A felhordás eszközei 

Egykomponensű airless szóró-berendezés 
Minden szivattyúnak és tömlőnek megfelelő üzemképes állapotban kell lenni, tisztának és idegen 

anyagtól mentesnek kell lenni. Használjunk egy 45:1 áttételű pneumatikus szivattyút. (pl. LARIUS 

NOVA 55, cikkszám: 95000) 
 

Minden szűrőt távolítsunk el a szivattyúból. Használjunk egy 3/8”-os szóró tömlőt, a szivattyútól a 

pisztolyig, de az ne legyen hosszabb 30 fm-nél. A legjobb, ha az anyag közvetlenül a pisztolyba érkezik 

és nem a fogantyúban lévő csövön keresztül.  
 

Az airless festékszóró fúvókájának mérete függ a bevonandó felülettől, a bevonat anyagának 

viszkozitásától, és annak hőmérsékletétől. Használjunk 0,019 – 0,035”-os fúvókákat (0,48 – 0,88 mm). 

Ha mégis használunk tömlőszűrőt, akkor az legyen 60-mesh méretű.  
 

Az összekevert anyag hőmérsékletének 24 – 38 
o
C közöttinek kell lenni, a legkedvezőbb szórás 

eléréséhez.  
 

Figyelem: A 29 
o
C feletti környezeti hőmérséklet csökkenti az edényidőt!  

 

Az anyagot szóráshoz előkészítve, keverjük fel először az „A” komponenst egy mechanikus keverővel, kb 

két percig, majd keverjük fel a „B” komponenst is, addig amíg a színe egyöntetű nem lesz, majd keverjük 

össze az „A” és a „B” komponenst, két percig, használva a pillanatkapcsolós mechanikus keverőt. 
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Használjunk  egy 45:1-es szóró-berendezést  és helyezzük az összekevert anyagot a szivattyú alá, (a 

legjobb, ha a szifoncsövet eltávolítjuk és közvetlenül a szivattyú aljáról szívatjuk fel az anyagot), majd 

kezdjük meg a szórást. (56:1-es áttételű gépet használva a szifoncső a helyén maradhat) 
 

Ha már befejeztük a szórást, alaposan öblítsük át hígítóval a szivattyút és a szórópisztolyt, majd távolítsuk 

el az alsó golyós szelepet és alaposan tisztítsuk meg.  
 

Többkomponensű szórás 
Használjunk egy fix áttételű (4:1, tf) többkomponensű szóró berendezést, melegíthető tartállyal és 

tömlővel, ami egy keverővel van összekötve, egy sztatikus keverőn keresztül, egy 15 fm-es tömlővel a 

pisztolyig, aminek öntisztító fúvókája van, 0,019 – 0,035”-ös (0,48 – 0,88 mm) méretig. 

 

Megjegyzés: az „A” oldalnak minimum 43
 o

C-osnak, míg a „B” oldalnak minimum 32 – 38  
o
C-osnak kell lenni. Ez fogja biztosítani a PLASITE 4550 S bevonat legjobb kiszórását.  

Kerüljük el, hogy az összekevert anyag kiülepedjen a tömlőben. Ennek elkerülésére dolgozzunk olyan 

rövid tömlővel, amennyire csak lehet. Ha a munkát megszakítjuk, akkor azonnal öblítsük át, tartsuk távol 

közvetlen napsütéstől és meleg felületektől.  

 

 

Felhordás 

Keverés 

Csak javítási célra 
Ajánljuk a Jiffy típusú keverőket valamennyi keverési feladatra. Amikor üzemeltetjük a keverőt, kerüljük 

el a keverő le-, és felugrálásait a kannában. Ez ugyanis levegőt keverhet be a gyantába, ami a bevonatban, 

annak felhordása után hólyagosodást válthat ki.  
 

Egyenként keverjük fel mind az „A”, mind a „B” komponenst, mindaddig, amíg az egyenletes 

konzisztenciájú és színű nem lesz. A kannában minden kiülepedést kaparjunk le és újra diszpergáljuk.  
 

Szórás 
Közvetlen az előtt, mielőtt szórással egy réteget felhordanánk, minden hegesztési varratot és élt kenjünk 

át ecsettel, hogy megfelelő védelmet biztosítsunk ezeknek a területeknek.   

 

Minden szóró-berendezésnek tisztának és üzemképesnek kell lenni. Az indítási és a tisztítási eljárásokat 

konzultáljuk  meg a CARBOLINE cég képviseletével. Állítsuk be az üzemi nyomást 3-5 bar közé, majd 

nyissuk meg az elosztó szelepet, és öblítsük át a szivattyút és a szórópisztolyt. Helyezzük fel a fúvókát és 

kezdjük meg a szórást. A fúvók méretétől függően minden kézmozdulat (karcsapás) 200 – 300 µm 

rétegvastagságot eredményez. Hordjuk fel az anyagot az előírt rétegvastagságban. Alkalmazzunk cikk-

cakkos átlapolásos technikát, viszonylag gyorsan mozgatva a szórópisztolyt, folyamatosan növelve a 

nedves festékréteget. Használjunk nedves rétegvastagság mérőt, hogy ellenőrizhessük a réteg-

vastagságot.  

 

Megjegyzés: Bizonyos körülmények között szükség lehet gyorsított szárításra. Ilyen esetekben 

konzultáljuk  meg a CARBOLINE cég képviseletével. 

 

Száradási idők 
 

A PLASITE 4550 S bevonat 24 
o
C-on 12 óra alatt lesz érintésszáraz.  

 

 

 

 

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


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

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

- 6 - 

 

Felületi hőmérséklet, 

50% rel. párt. mellett Kezelés-száraz 
Végső kiszáradás, 
közepes, alámerüléses 

üzemmód esetére 
10 

o
C 30 óra 7 nap 

16 
o
C 24 óra 4 nap 

24 
o
C 12 óra 36 óra 

32 
o
C 4 óra 24 óra 

 

Agresszívabb üzemi igénybevétel, vagy gyorsított száradás igénye esetén konzultáljuk  meg a 

CARBOLINE cég képviseletével. 

 

Alámerüléses üzem esetén (min. 15 
o
C-on) a száradási idő: 

 

Nyersolaj, víz, vagy alifás szénhidrogének esetében (24 
o
C –on):  36 óra 

 

 

A tartálybelső bevonat javítása 
A PLASITE 4550 S bevonatnak van egy bizonyos hajlandósága a hólyagosodásra, a száradási idő alatt. A 

keletkező hólyagot el kell távolítani, mielőtt a bevonatot javítanánk, vagy újra átvonnánk.  

Az első rétegnek mindenképpen érintés-száraznak kell lenni. Padlók bevonása esetén a bevonatnak el kell 

tudni viselnie a gyalogos közlekedést. Mossuk át az első réteget szappanos vízzel, majd alaposan öblítsük 

le és szárítsuk meg. Enyhén érdesítsük (dörzspapírral, vagy egyéb mechanikus módon) azt a területet, 

amelyiket át kívánjuk vonni javító réteggel. 
 

Minden olyan felületet, amelyiket javítani kívánunk, védenünk kell. Amikor a javító anyagot  hordjuk fel, 

a felületnek száraznak, olajtól, zsírtól, piszoktól és egyéb szennyeződéstől mentesnek 

kell lenni. 

 

Ellenőrzés 
A felület-előkészítés mértékének meg kell felelni bizonyos előírásoknak, mint amilyenek a „Felület-

előkészítés” fejezetben említésre kerültek. Minden egyes réteget és az össz szárazréteg-vastagságot is le 

kell ellenőrizni, egy nem-roncsolásos , kelőképpen kalibrált mágneses elven működő mérő készülékkel. 

 

 

Ajánlások 
● Mindig csak tiszta, szilárd és jól előkészített alapra hordjunk fel bevonatot 

● A felhordás idején a minimális környezeti hőmérséklet 24 
o
C.   

● A maximális környezeti és a maximális felületi hőmérséklet 38 
o
C. 

● A relatív páratartalomnak 0 – 90% között kell lenni.  

● Az alap hőmérsékletének 3 
o
C–val a harmatpont fölött kell lenni.  

● A felhordás és a száradási  időszak sikerét a környezeti tényezők befolyásolják.  

● Ha a tényleges környezeti tényezők eltérnek az itt ajánlottól, konzultáljunk a CARBOLINE  

   cég képviseletével. 

 

Óvó rendszabályok 
● A PLASITE #71-es, vagy a #2-es hígító ajánlott a PLASITE 4550 S bevonattal kapcsolatba  

   kerülő eszközök tisztítására. 

● Mielőtt kezelnénk és használnánk ezt az anyagot, olvassuk el a biztonság-technikai  

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

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

- 7 - 

 

● Mint minden termék esetében, a PLASITE 4550 S bevonattal kapcsolatos  

   tevékenységnek is tartalmaznia kell biztonsági részeket. A hiperérzékeny személyeknek  

   védőruhát, védőkesztyűt kell viselni és a termékkel érintkezésbe kerülő testrészeken  

   védőkrémet kell használniuk.  

● Amennyiben a PLASITE 4550 S bevonatot tartály belsőként, vagy zárt térben használjuk,  

   szellőzetést kell alkalmazni, a felhordás és a száradás alatt. A szellőztetést akkor állíthatjuk  

   le, ha a kikeményedés már véget ért. A szellőztető berendezésnek alkalmasnak kell leni arra,  

   hogy megakadályozza, hogy az oldószer gőzök elérjék az alsó robbanási határkoncentrációt.  

   A felhasználónak figyelemmel kell kísérnie az oldószer koncentráció alakulását, vagy   

   MSHA/NIOSH által jóváhagyott frisslevegős lélegeztet készülékeket kell használniuk.   

    

 

 

Megjegyzés 
● A PLASITE 4550 S bevonat biztonságtechnikai adatlapja a felhasználók rendelkezésére áll.  

● A PLASITE 4550 S bevonat kémiai ellenállási táblázata a CARBOLINE  

   cég képviseletén keresztül megkapható. 

● A CARBOLINE cég vevőszolgálatának mérnökei rendelkezésre állnak a termék  

   felhasználásával kapcsolatos kérdések körében.  

● A felület-előkészítéssel, vagy a  korrózióvédelemmel, vagy a bevonatok méréstechnikájával  

  kapcsolatos szakirodalom a GÉNIUS MBT Kft-nél az érdeklődők rendelkezésre áll.  

  (lásd: http://www.geniusmbt.hu/szakcikkek/szakirod.htm) 
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