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PROGUARD CN 100  
Termékismertető 

 

Típus:  A PROGUARD CN 100 egy kétkomponensű, Al-oxid/titánnitrid/novolak/kerámia kompozit 

anyagú tartálybelső bevonat, ami kiváló kémiai-, korróziós-, és kopásállósággal rendelkezik és 

kiváló védelmet biztosít számos hordozó estében, mint a fémek, üvegszál, erősített műanyagok, és 

beton felületen, még rendkívül agresszív körülmények között is.  
 

Műszaki adatok:  

 Szín:    világos és sötétszürke 

 Szárazanyag-tartalom: 100%  

 VOC:    0 (!) 

 Rugalmasság:   jó 

Felület:    matt 

Kémiai ellenálló képesség: kiváló (lásd a „Vegyi anyagokkal szembeni ellenállás” listát) 

Kopásállóság:   kiváló 

 Tapadás.   kiváló 

 Fajsúly (kevert):  1.600 kg/m
3
 

  

 

Alkalmazási tartomány 
 

Jellemző rétegvastagság/réteg 
(µm) 

Elméleti kiadósság 
(kg/m

2
) 

Száraz Nedves  

1.000 1.000 1,6 

 

Rétegek száma: Egy, vagy két réteg – a környezettől függően. – A minimális rétegvastagság  

400 µm, a maximális réteg-vastagság 700 µm rétegenként. 

 

Alkalmazási adatok: 
 

Felhordási mód:  Airless szivattyú (szűrő nélkül), 68:1, vagy nagyobb áttétellel. 

     Dűzni méret: 0,019” – 0,029”-ig. Maximális tömlő hossz: 50 fm. 

     Szóró tömlő átmérő: max. ¾”. Az anyag felszívása közvetlen  

     történjen, felszívó tömlő nélkül, kerüljük el a nyomás alatti  

     várakozást (csökken az edényidő!). A szórópisztolyt 6 -7 bar  

     nyomáson működtessük, de a felhordáshoz használhatunk  

     glettvasat, vagy fogazott glettvasat is.   
 

Keverési arány (súly): 10 rész „A” komponenst (alap gyanta) alaposan felkeverve  

     hozzáadjunk 1 rész „B” komponenshez (térhálósító), majd  

     alaposan összekeverjük (szintén motoros keverővel). 
 

Keverési idő:   „A” komponens: 4 perc, majd „A + B” komponens: 2 perc 

     A keverő fordulata: 100 ford/min legyen 
 

Edényidő (23
o
C-on):  30 - 40 perc (magasabb hőmérsékleten kevesebb!) 
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Hígító:    Hígítót NEM SZABAD hozzáadni!!! 

Tisztítási célra PROGUARD hígító igényelhető. 
 

Szűrők:    Győződjünk meg róla, hogy a szűrők tiszták-e! 

 

 

Felületelőkészítés: 
Szemcseszórás: min. Sa 2,5-re (ISO 8501-1). A felületi érdességnek >50 µm-nak kell lennie.  

 

Feldolgozási körülmények: 
A hordozó Alap) hőmérsékletének minimum 10 

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 Teljes 

kikeményedés 

Kémiailag 

ellenálló 

Átvonhatóság  

Minimum  Maximum  
23 

o
C 48 h 7 nap 10 h 24 h 

 

 

Tárolás és kiszerelés: 
A kedvező tárolás érdekében az anyagot tartalmazó edényeket tartsuk 40 

o
C alatti hőmérsékleten, 

megfelelő szellőztetés mellett. A tároló edényeknek jól záródóknak kell lenni.   

 

Kiszerelés:  16,5 kg kit, beleértve a térhálósító komponenst is. 

Edényidő:  lásd a címkéken 

 

Egészségvédelem és biztonságtechnika: 
Olvassuk el a tárolóedényen lévő címke utasításait és a termék biztonságtechnikai 

adatlapját, mielőtt a felhasználást elkezdenénk. A termék felhasználásra kész, amit jól 

felkészült és ipari körülmények között minősített szakembereknek kell végezni.  

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

tartani.  

A dohányzás tilos a felhasználás területén. Viseljünk megfelelő légzésvédelmi berendezést 

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

érintkezést a szembe jutást! 
 

Elhatárolódás 
Ebben az adatlapban szereplő információ, akár szóban, akár írásban, vagy tárgyalás során kerül 

átadásra, csupán segédletnek tekintendő, amit legnagyobb bizalommal adunk, viszont minden 

garancia nélkül.. A termék felhasználása és az alkalmazás gyakran kívül esik az ellenőrzési 

körünkön, ezért csak a termék minőségért áll módunkban felelőséget vállalni. 

 

Fenntartjuk a termék változtatási jogát, minden különösebb értesítés nélkül.  
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