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PROGUARD CN-OC 
(15. verzió, 3-as térhálósító) 

Termékismertető 
 

Típus: A PROGUARD CN-OC egy magas hőmérsékletálló és nagy kémiai ellenálló képességű 

kétkomponensű, speciális összetételű bevonat, szilánozott high-tech mikro-, és nano-részecskéket  

tartalmaz egy ultramodern hibridezett epoxi-novolak gyanta alapon, ami kémiai ellenállást, 

korrózióállóságot és kopásállóságot biztosít, kiváltképp saválló acélok esetében, extrém agresszív 

környezetben és magas hőmérsékleteken is.   

 

Főbb tulajdonságok 

● Tartálybelső bevonat 

● 100% szárazanyag-tartalmú 

● Kiváló kémiai ellenálló képesség 

● Hőmérsékletálló egészen 150 
o
C-ig 

● Kiváló tapadás saválló acélon (is) 

 

Alkalmazási terület 
● Mindenféle saválló acél szerkezet 

● Nyersolaj, szénhidrogén és vegyi anyag tartályok 

● Speciális tartályok karbamid és bio-olajok tárolására 

● Technológiai berendezések 

● Olaj és gáz csővezetékek 

● Biogáz fermentorok 
 

Műszaki adatok:  

 Szín:    antracit 

Fényesség:   matt 

Szárazanyag-tartalom: 100% (!) 

 VOC:    0 mg/l (!) 

 Rugalmasság:   kiváló 

Kémiai ellenálló képesség: kiváló (> 8.000 óra 1/36 98%-os kénsav, 1/3 tiszta metanol,  

1/3 3%-os sóoldatban, 50 
o
C-on) 

Kopásállóság:   kiváló 

 Tapadás:   kiváló (> 30 MPa saválló acélon) 

 Fajsúly (kevert):  1.300 kg/m
3
 

  

 

Alkalmazási tartomány 
 

Jellemző rétegvastagság/réteg 
(µm) 

Elméleti kiadósság 
(kg/m

2
) 

Száraz Nedves  

100 100 0,13 

200 200 0,26 
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Alkalmazási adatok: 
 

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

     Dűzni méret: 0,019” – 0,023”-ig. Maximális tömlő hossz: 15 fm. 

     Szóró tömlő átmérő: max. Kerüljük el a nyomás alatti  

     várakozást (csökken az edényidő!).  
 

Keverési arány (súly): 4:1 súlyrész. 

4 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 (20
o
C-on):  35 perc (magasabb hőmérsékleten kevesebb!) 

 

Anyagkiszórási hőmérséklet: 20
o
C (ajánlott) 

 

Hígító:    Hígítót NEM SZABAD hozzáadni!!! 

Tisztítási célra PROGUARD hígító igényelhető. 
 

Szűrők:    Távolítsuk el a szűrőket mind a szivattyúból, mind a pisztolyból – az  

     anyagok szűrők nélkül kell kiszórni! 

 

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

A minimális rétegvastagság 250 µm, a maximális réteg-vastagság  

600 µm rétegenként. 

 

Felületelőkészítés: 
Szemcseszórás: min. Sa 2,5-re (ISO 8501-1). A felületi érdességnek 50 -80 µm között kell lennie.  

 

Feldolgozási körülmények: 
Az alap hőmérsékletének minimum 15 

o
C-nak kell lenni és legalább 5 

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 
(nedveset a nedvesre)  

Minimum  Maximum  

25 
o
C 48 h 7 nap 3,5 h 24 h 

 

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

o
C alatti hőmérsékleten, 

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

 

Kiszerelés:  12,5 kg kit (10 kg A komponens és 2,5 kg B komponens). 

Edényidő:  lásd a címkéken 
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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 felelősséget vállalni. 

 

Fenntartjuk a termék változtatási jogát, minden különösebb értesítés nélkül.  


