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PROGUARD CN 200  
Termékismertető 

 
 

Típus:  A PROGUARD CN 200 egy kétkomponensű, alumíniumoxid és titánnitrid tartalmú,   

novolak alapú, kerámia kompozit tartálybelső bevonat, ami kiváló kémiai ellenálló képességet, 

korrózióvédelmet és kopásállóságot biztosít számos fémfelület esetében, üvegszál erősítésű 

műanyagon és beton felületen, extrém agresszív környezetben.    
 

Műszaki adatok:  

 Szín:    világos szürke, sötétszürke 

 Szárazanyag-tartalom: 100% (!) 

VOC:    0 g/l (!) 

Rugalmasság:   kiváló 

Fényesség:   matt 

Kémiai ellenálló képesség: kiváló (lásd a Kémiai ellenállósági táblázatot) 

Kopásállóság:   jó 

Tapadás:   kiváló 

Sűrűség:   1,6 kg/l 

 

Alkalmazási tartomány 
 

Rétegvastagság Elméleti 

anyagszükséglet szárazon nedvesen 

1.000 µm 1.000 µm 1,6 kg/ m
2
 

 

Rétegek száma: Egy, vagy kettő – a környezettől függően. A minimális rétegvastagság 400 µm. 

A rétegenkénti maximális rétegvastagság 700 µm 

 

Alkalmazási adatok: 
 

Felhordási mód: Airless szórás (szűrő nélkül), dűzni méret: 0,019 – 0,029”  

(0,48 – 0,73 mm) 

Szivattyú: 68:1 (pl: LARIUS NOVA 55 – 95100-as széria)( 

Tömlő méret: max. 50 fm, szórótömlő Ø ¾”.   

Az anyagot közvetlenül, azaz felszívó tömlő nélkül kell felszívatni (a 

géppel- a ford. megj.). Nyomás alatti várakozási időt mindenképp el 

kell kerülni (edényidő csökkenés!)! 

Szórópisztoly: 6-7 bar, glettvas, fésűs acéllemez.  
 

Keverési arány (súly): 10:1 Az „A” komponenst (gyanta) intenzíven felkeverjük,  

     hozzáadjuk a „B” komponenst (térhálósító) 

Keverési idő:   A komponens: 4 perc előkeverés, A + B komponens: 2 perc 

     100 ford./perc sebesség  
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Edényidő (20 
o
C-on): 30 – 40 perc (magasabb hőmérsékleten kevesebb!) 

 

Szórási hőmérséklet: min. 20 
o
C (anyag) 

 

Szűrő :   Mindig ellenőrizzük le, hogy kellőképpen tiszta-e! 

 

Felületelőkészítés: 
 

Szemcseszórás:   Sa 2,5-re (ISO 8501-1), éles acélszemcsével.  

Ajánlott felületi érdességnek > 50 µm.   

 

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 átkeményedés  Kémiailag  

ellenálló 

Átvonhatóság* 
minimum maximum 

 

23 
o
C 

 

 

48 h 
 

7 nap 
 

10 óra 
 

24 óra  
 

 

*nedves/nedves 

Nincs szükség utólagos szárításra! 

 

Tárolás és kiszerelés: 
A kedvező tárolás érdekében az anyagot tartalmazó edényeket tartsuk száraz, hűvös, 35 

o
C alatti 

hőmérsékleten, megfelelő szellőztetés mellett. A tároló edényeknek tartsuk mindig jól zártan! 

 

Kiszerelés:   16,5 kg (a B komponenssel együtt) 

Eltarthatóság:  lásd az edények oldalán lévő 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 körülményekre felkészített szakembereknek kell végezni.  

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

tartani.  

A felhasználási területen a dohányzás tilos! Ügyeljünk a szükséges munkavédelmi 

utasítások betartására! A feldolgozást csak jól szellőztetett légköri körülmények között 

végezzük! Kerüljük el a bőrrel való érintkezést a szembe jutást! 
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Elhatárolódás 
Ebben az adatlapban szereplő információk nem jelentik a termék egyes tulajdonságainak jogi 

biztosítását, vagy ezeknek egy bizonyos felhasználási célra való megfelelését. Mi a termékeinknek 

csak és kizárólag az előállítási minőségét szavatoljuk. A korábbi termékinformációk ezennel 

érvényüket vesztik. Mivel termékeink állandó fejlesztés és a piac i igényekhez törtnő igazítás 

fázisában vannak, a termékre vonatkozó információk is állandóan változnak. Kérem, mindig 

győződjék meg róla, hogy az Ön előtt fekvő termékismertető a legújabb-e!   
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