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PLASITE 7156 

és PLASITE 7156HAR 

Termékismertető 
 

 

Típus:   Víznek ellenálló, epoxi-fenol bevonat, ami amin-addukt típusú térhálósító komponenssel 

kerül térhálósításra. A PLASITE 7156HAR kifejezetten kiemelkedő kopásállóságra lett  

formulázva, míg a PLASITE 7156 hőmérsékleti, kémiai és egyéb fizikai tulajdonságait 

megtartja. A PLASITE 7156 és a PLASITE 7156HAR kielégíti az FDA követelményét a  

21 CFR, 175.300-ra vonatkozóan. Táplálékkal nem rendszeresen érintkező felületként az 

USA Mezőgazdasági Minisztériuma is elfogadja.  

 

Ajánlott alkalmazás 
Elsősorban alacsony vezetőképességű, iontalanított és desztillált víztartályok belső bevonatára 

magas hőmérsékleten, valamit tengervíz és olajtechnológiákban. Ajánlott sótalanított vízben 

alámerüléses üzemmódban 110 
o
C-ig. 

 

Hőmérsékletállóság:  

Száraz, rövid időre történő terhelés esetén 204 °C-ig. Folyamatos alámerülés esetén az ellenálló 

képesség függ az egyedi reagenstől és a hőmérséklettől.  

 

 

Kiszerelés 
A PLASITE 7156 egy és öt gallonos kiszerelésben rendelhető.  

 

Színek 
Invory, világos szürke 

 

Illó szervesanyag tartalom (VOC): 
 

 Bevonat a szállított 

állapotban 
(ASTM D2369–es eljárás) 

10% 71-es hígítóval 

hígítva 

Színek g/l g/l 

7156 Ivory 368 +/- 2% 406+/- 2% 

7156GHAR 

Ivory 
349+/- 2% 391+/- 2% 

 

 

A VOC tartalom színenként változó.  
 

                          Primer: 300 g/l 

                          Finish:  312 g/l 
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Tulajdonságok: jó felépítésű tartály belső bevonati rendszer, amely egy alapozó és egy, vagy kettőt 

fedő rétegből épül fel. 

● kiváló általános kémiai ellenállóképesség 

● FDA szerint közvetlen élelmiszerrel érintkező felületként elfogadható /21 CFR 175.300/ 

● nagyon jó ellenállás koptató igénybevétellel szemben, rugalmasság 

● szórással könnyen felhordható 

● kielégíti a legszigorúbb Illékony Szervesanyag Tartalom (VOC) előírásokat 

● a megszáradt bevonat kielégíti a DOD-P-23236 típus 1és az 1 osztály-követelményeit. 

 

Ajánlott alkalmazási terület: Tartályok belső bevonataként acél és beton felületekre, vasúti kocsik, 

hajók és más korrozív vegyszereket tároló szerkezetek belső bevonata, vagy a termék tisztaság 

megőrzésére alkalmas belső bevonat.  

 

Nem ajánlott alkalmazás: Folyamatos alámerülés esetén vízben 54°C felett, valamint erős ásványi 

és szerves savakban. 

 

Kémiai ellenálló képesség: 
Kiváló kémia ellenálló képesség vízre és olajra, magasabb hőmérsékleteken is.  

 

 

Ajánlott szárazfilm vastagság (rétegenként): 
125-150 µm egy többmenetű felhordás során. 

Alámerülés esetére 250-300 µm össz rétegvastagság ajánlott. 

 

 

Kiadósság: 
1,4 m

2
/1 érhető el, 250 – 300 µm szárazréteg-vastagságnál (20% vesztesség figyelembe vételével).  

 

 

Száradási idők: 
 

Felületi 

hőmérséklet 
Érintés-száraz 

Végső 

kiszáradás  

- 1 - 10 C - 20 nap 

10 C - 14 nap 

21 C 2 óra 7 nap 

 

 

Hígítás:  

Az alábbi hígító ajánlott: 

PLASITE # 71 – közepes – gyors hígító, ami a legtöbb esetben használható, 10 C felett. 

A PLASITE # 20-as hígító ajánlott alacsony hőmérsékleten ( 10 C). 
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Fizikai jellemzők 
Kopásállóság:  általános vesztesség 1.000 ciklusonként TABER CS-7-es koptató  

    tárcsával, 1.000 g terhelésnél  
 

PLASITE 7156:  75,3 mg 

PLASITE 7156HAR: 14,3 mg 
 

Felületi keménység: ASTM D4366-84-es eljárás, König inga 8üveg standard = 250 sec) 
 

PLASITE 7156:  113 sec 

PLASITE 7156HAR:   91 sec 
 

Pigmentek:  Titándioxid, inert, színezők 
 

Szárazanyag-tartalom: 74% +/- 2 (s%), 53% +/- 2 (tf%) 
 

Edényidő:  kb. 8 – 10 óra, 21 C-on. 
 

Eltarthatóság:  24 hónap, 21 C-on, minden komponensre. 

    Az „A” komponenst minden harmadik hónapban fejjel lefelé kell  

    fordítani). 
 

A permet viszkozitása: 17 +/- 5 sec, #4-es Ford serleg, 21 C-on  
 

Hősokk:   5 ciklus alatt hatástalan, - -57 C-tól 100 C-ig. 
 

Fényesség:  alacsony fény 

 

A szükséges hígító mennyisége nagyban függ a levegő és a felület hőmérsékletétől és a felhordó  

berendezéstől. Normál felhordási hőmérsékleten kb. 10% (tf%) hígító hozzáadása lehet  

szükséges, és további kb. 5%, a hőmérséklet mindenegyes 3 C-val történő emelkedése esetén. 

A normál hőmérséklet felett további hígítás szükséges. 
 

Ajánlott, hogy minden megrendelt mennyiségnél a hígító mennyisége a megrendelt festék kb.  

20% legyen.  
 

Tisztítás:  PLASITE # 71–es hígítóval 

 

Alapozó:   

Konzultáljunk a CARBOLINE vevőszolgálatával a megfelelő alapozó kiválasztása végett.  

 

Térhálósodás: 
Alámerüléses üzemmód esetére a térhálósodás 21 C-on általában 7 nap alatt megy végbe, és 

14 nap alatt 10 C-on és 20 nap alatt - 1 - 10 C-on. Mivel a szellőztetés és egyéb tényezők 

befolyásolják a bevonat térhálósodási/kikeményedési idejét, amennyiben a kikeményedés 

befejeződése kérdésessé válik, többlet idővel kell számolni (ráfordítani). Ha az igénybevétel 

erőteljes, akkor gyorsított szárítást ajánlott alkalmazni, a maximális ellenállás kialakulásához. 
 

Megfelelő szellőztetés mellett, ha a felhordás - 1 - 10 C-on történt, a bevonat felülete 

általában 16 – 24 órán belül érintésszáraz és 10 - 21 C között felhordás esetén 2 – 16 órán 

belül. Magasabb hőmérsékleten történő gyorsított szárítás kívánatos, bizonyos igénybevétel 

esetén. Ha a bevonat alámerüléses üzemmódban egy érzékeny oldatnak lesz kitéve, akkor 

ajánlatos, hogy a kikeményedési hőmérséklet 93 C, 4 órán keresztül.  
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Annak érdekében, hogy a hígító teljes mennyisége biztosan eltávozzon a bevonatból, gyorsított 

szárítás ajánlott, ha a bevonatott ivóvízre és élelmiszer tárolásra kívánjuk használni. 
 

Az alábbiakban megadunk néhány időtartamot gyorsított szárításra, ami tervezésre 

felhasználható. Ha - 1 - 16 C-on történik a felhordás, akkor hagyjunk egy 16 – 24 órás 

száradást, és csak ezután emeljük a hőmérsékletet gyorsított szárítás céljából.  

Ha 16 - 21 C-on történik a felhordás, akkor hagyjuk 2 – 5 órát száradni. A megfelelő légköri 

száradás után, emeljük a fém hőmérsékletét, kb 17 C-val minden 30 percben, amíg a kívánt 

gyorsított szárítási hőmérsékletet el nem érjük.   
 

A kikeményedés befejeződését leellenőrizhetjük denaturált etilalkohollal, amikor a bevonatot 10 

percre ennek hatásának kitesszük. Ha nincs oldódás, és csak a bevonatnak csak csekély puhulása 

tapasztalható, akkor a kikeményedés végbementnek tekinthető. A réteg újra meg fog keményedni, 

ha a térhálósodás végbement.  

 

 

 

Fém 

hőmérséklet  

Kikeményedési 

idő 

Fém hőmérséklet  Kikeményedési 

idő  

54 C 18 óra 77 C 3 ½ óra 

60 C 10 óra 82 C 2 ½ óra 

66 C 6 óra 88 C 2 óra  

71 C 4 ½ óra 93 C 1 ¾ óra 

 

 

 

Felület előkezelés:  

Acél esetén: alámerüléses igénybevételhez: 

Minden éles élt le kell köszörülni egy megfelelő görbület elérése mellett és minden 

rendellenességet, úgy mint nem folytonos varratok, felhasadások, forgácsok, salak meg kell 

szüntetni és el kell távolítani mielőtt a szemcseszórást megkezdenénk. A félbehagyott varratokat 

tömörré kell tenni.  
 

A szemcseszórás előtt zsírtalanítsuk a felületet. Használható szerves oldószer, lúgos oldat, gőz, 

meleg víz detergenssel, vagy olyan egyéb rendszer, ami tökéletesen eltávolítja a koszt, olajat, 

zsírt, stb. Használt tartályok további dekontaminálást igényelhetnek.  
 

A szemcseszórás fémtiszta felületig, azaz az MSZ ISO 8501-1 Sa 3-nak megfelelően kell 

végezni, lehetőleg ventúri típusú fúvókát használva, 6-7 bar nyomáson. A felületi érdesség a 

teljes szárazréteg-vastagság 20 - 25 %-a legyen. Szennyezett szemcsét ne használjunk! 
 

Az alkalmazott szórószemcse vagy ásványi eredetű, vagy acél szemcse, vagy öntödei salak 

legyen. Ezek a szemcsék elég élesek, kemények és kellőképpen frakcionáltak, szárazak és a  

legjobb minőségűek. A szóró közeg megfelelő méretű kell, hogy legyen a kívánt felületi profil 

eléréséhez és a nem kívánt szennyeződésektől mentes legyen. 
 

A felületi profil éles legyen és sima felület előfordulása nem megengedett.  
 

Távolítsuk el a szórószemcsék maradványait a felületről vákuumos elszívással, vagy kefével. 

Fordítsunk figyelmet arra, hogy a felületen eztán már újlenyomat ne keletkezzen,  

vagy hátrányt okozó anyag nem kerülhessen a dolgozók ruhájáról a felületre.  
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A felületi hőmérsékletnek minimum 3 
o
C-val a harmatpont alatt kell lenni, a felület 

oxidációjának elkerülése végett. A bevonatot még azon a napon fel kell hordani, amikor a 

felület-tisztítást elvégezték. Ha ezt hasznosítani kívánjuk, akkor a felület-előkészítés után minél 

hamarabb hordjuk fel az inhibítort tartalmazó alapozót.  

 

Beton esetén: Konzultáljunk a CARBOLINE cég képviselőjével.  

 

Alumínium 
A felületet tisztítani és zsírtalanítani kell, ami tisztítás a fentebb elír acél felület  

előkészítésénél említett felületi profilt biztosítja. Ezen túl a szemcseszórt felületet kémiailag is 

kezelni kell:  

● IRIDIT 14-2 szerrel, amit a MacDermid Inc. gyárt, 

● vagy OAKITE CRYSTAL 747LTS  

● és az OAKITE CRYSCOAT UILTRASEAL Okaite termékekkel. 

 

Nem alámerüléses igénybevétel esetére: Éles szemcsével történt szemcseszórás után történő 

kémiai kezelésre is szükség van.  

 

 

Alkalmazási útmutató 

Keverés  

PLASITE 7156 

A PLASITE 7156 három komponensű készletből áll. Alaposan keverjük fel az „A” komponenst  

(gyanta), majd adjuk hozzá a „C” komponenst. Adjuk hozzá a keverékhez a „B” komponenst  

(térhálósító ágens) és tökéletesen keverjük össze. Hagyjuk harminc percig pihenni az elegyet,  

mielőtt felhasználnánk. 
 

PLASITE 7156HAR  

A PLASITE 7156HAR négy-komponensű készlet. Alaposan keverjük fel az „A” komponenst  

(gyanta), majd adjuk hozzá a „D” komponenst. Adjuk hozzá a keverékhez a „B” komponenst  

(kopásálló pigment) és tökéletesen keverjük össze. Majd adjuk hozzá a „C” komponenst és  

keverjük jól össze. Hagyjuk harminc percig pihenni az elegyet, mielőtt felhasználnánk. 

 

Szórás 
Bármilyen készüléket is használunk, azt alaposan ki kell tisztítani, hogy az – különösen a tömlő –  

a régi bevonattól és egyéb szennyeződéstől mentes legyen.  

Használjunk standard típusú szórópisztolyt.  

 

A PLASITE 7156HAR-nál szükséges keverőedény használata.   

 

 Szórópisztoly  Folyadék  Levegő 
 DeVillbiss JGA-510  E   797 

 Binks #2001   66-SS   63-PB 

 GRACO P800  04   02 

 

Amennyiben airless berendezést használunk, akkor az ajánlott nyomás 100 – 120 bar, a fúvóka  

pedig: 0,015 – 0,021”.  

A PLASITE 7156HAR-hoz airless NEM ajánlott a szivattyú alkatrészek és a fúvóka nagymértékű  

kopása miatt.  
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Ha a HAR változatot használjuk, számítsunk a szivattyú alsórész, a tömítés és a fúvóka  

nagymértékű kopásával.  
 

Állítsuk be a levegő nyomást kb. 200 N-ra a pisztolynál és biztosítsunk 20v -40 N nyomást a 

nyomóüstnél. Állítsuk be a pisztolyt, először a folyadék szelep nyitásával, majd a levegő szelep  

nyitásával, hogy kb 20 -3 0 cm-es szórásképet érjünk el.  

 

Hordjunk fel ködöléssel egy tapadó réteget.  

Hagyjuk megszáradni, kb. egy percig, de ne addig, hogy az teljesen megszáradjon. Hordjunk fel  

ide-oda mozdulattal egy többször átszórt réteget, fenntartva egy folytonosan nedvességet. Ez a  

technika lehetővé tesz egy 250 – 300 µm nedves rétegvastagságot (kb. 130 – 150 µm száraz  

rétegvastagság),a mi ami ezzel a többszöri átszórással elérendő. Ismételjük meg ezt az eljárást a  

második réteg felhordása során is, hogy elérhessük a 250 – 300 µm-es  szárazréteg-vastagságot. 

Az átvonhatósági idő függ a hőmérséklettől és a szellőztetéstől is, de általában 8 – 12 órát igényel,  

21 
o
C-on zárt térben és további időre van szükség, ha a bevonatot alacsonyabb hőmérsékleten  

hordtuk fel. A túlszórt bevonatot távolítsuk el, kefével, vagy ha szükséges kaparással.  

 

A készüléket használat után azonnal ki kell tisztítani hígítóval, hogy magakadályozzuk, hogy a  

bevonat kiülepedjen.  

 

Megjegyzés: A szórás megkezdése előtt valamennyi varratot, csatlakozást és felületi  

rendellenességet ecsettel kenjünk át, PLASITE #71-es hígítóval 50%-ban higított PLASITE 7156- 

val, vagy PLASITE 7156HAR-val.  

 

 

Ecsetelés 
csak kis felületek és javítási cél esetében ajánlott. A PLASITE 7156HAR gyakori keverést kíván.  

Használjunk jó minőségű ecsetet és enyhe cikk-cakk mozgással hordjunk fel egy réteget.  

Hagyjuk kb. 5percig száradni. Majd hordjunk fel egy vastagabb réteget ugyancsak cikk-cakk  

mozgással. Inkább hagyjuk a bevonatot „folyni”, mintsem kenjük ki. Hagyjuk megszáradni érintés- 

szárazra. Ismételjük ezt az eljárást, mindaddig, míg a kívánt rétegvastagságot el nem érjük. Ezzel 

az eljárással általában 60 – 75 µm vastagság érhető el rétegenként.    

 

 

Ellenőrzés 
Ellenőrizzük az előkészített felületet, aminek meg kell felelni a „Felület-előkészítés” fejezetben  

foglaltaknak. A rétegenkénti rétegvastagságot és az össz rétegvastagságot, amit egy megfelelően  

kalibrált, roncsolás-mentes, mágneses alapon mérő műszerrel kell meghatároznunk.   

 

 

Biztonságtechnika 

FELTÉTLEN OLVASSA EL EZT A FIGYELMEZTETÉST! 
 

Tartály belső bevonat zárt helyen történő készítésekor ajánlott, hogy a dolgozó tiszta overallt, gumi 

talpú cipőt hordjon és jó személyi higiéniát biztosítson magának. Bizonyos személyek érzékenyek 

lehetnek a különböző gyantákra, amelyek dermatitiszt (bőrgyulladást) okozhatnak.  
 

FIGYELEM: ENNEK A BEVONATNAK A GŐZEI GYÚLÉKONYAK ÉS EZÉRT AZ OSHA 

ÉS A HELYI, VALAMINT AZ ÁLLAMI BIZTONSÁGTECHNIKAI ELŐÍRÁSOKAT 

SZIGORÚAN BE KELL TARTNI.   
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Tartsuk távol hőtől, szikrától és nyílt lángtól és viseljünk megfelelő védőfelszerelést, úgymint 

levegőszűrőt, robbanás-biztos elektromos berendezéseket, szikra-mentes szerszámokat, létrát, stb. 

Kerüljük a bőrrel való érintkezést, a gőzök, vagy a szórási köd belélegzését. Ha tartályban, vagy zárt 

helyen dolgozunk, megfelelő szellőztetést kell biztosítani.      

 

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

BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAPJÁNAK VALAMENNYI ELŐÍRÁSÁT! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Megjegyzés 
● 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) 

 

 

 

http://www.geniusmbt.hu/szakcikkek/szakirod.htm

