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THERMALINE 550  
 

Termékismertető  
 

 

Típus: Modifikált epoxi, amin addukttal térhálósítva. Felhasználás előtt keverjük fel az A és B 

komponenseket. 
 

Tulajdonságok: Nagy teljesítményű termék, aminek kiváló ellenállása van ciklikusan változó 

nedves/száraz igénybevételnek magas hőmérsékleten.  

 

Kiemelkedő tulajdonságok  
 

● Hőmérsékletálló 295°C-ig 

● Nagyon jó rugalmasság  

● Könnyen felhordható szórással 

● Saválló acélra is felhordható 

● Felhordható CARBOCINK 11-re 
  

Ajánlott alkalmazási terület: Tipikusan használható acél alapok védelmére, légköri  

 hatásokkal szemben és hőszigetelés alatt egészen 295°C-ig. 

  

Nem ajánlott alkalmazás: Erős ásványi és szerves savak esetére. 

 

Szín:  Al-szürke a standard. Speciális rendelés esetén fémes színek is rendelhetők.  
 

   A színek sárgulnak, ha a hőmérséklet eléri a 200 – 220 
o
C-ot, anélkül, hogy ez  

   befolyásolná a termék teljesítményét. . 

 

Fényesség: félfényes 

 

Hőmérsékletállóság: Folyamatosan: 295°C 

                                           Csúcsban:   310°C 

 

Szilárdanyag tartalom: 
                            THERMALINE 550 55% ± 2% (tf) 

 

Ajánlott szárazréteg-vastagság:    min.  75 µm 

                                                                  max. 120 µm 

  Cink alapozóra, a MEK tesz után, ne lépjük túl a 100 µm-t. 

 

Elméleti kiadósság:    7,3 m2 /l, 75 µm rétegvastagságnál, 

4,6 m 2/l, 120 µm rétegvastagságnál  
● A keverési és felhordási veszteségek különbözőek lehetnek, ezzel a munka felmérésekor   számolni kell! 
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Alkalmazási útmutató 
Általában: A felületnek tisztának és száraznak kell lenni. Alkalmazzunk megfelelő eljárást 

a piszok, a por, olaj és egyéb szennyeződések eltávolítására. 

Acél esetén:  

Alkalmazzuk CARBOCINK 11-re, vagy más szervetlen alapú cink bevonatra,az ASTM D 

4752 szerinti MEK teszt után. 
 

Saválló acél esetén: Sa 2,5, nem-fém koptató szemcsével történő szemcseszórás, 25 – 45 µm 

felületi profillal.  

 

A felhordás eszközei 
A THERMALINE 550-es bevonat magas szárazanyag tartalmú és szóráshoz némi beállításra  

lehet szükség. A szükséges neves réteg-vastagság könnyedén elérhető. Az alábbi  

berendezéseket megfelelőnek találták, jóllehet ezekkel egyenértékű berendezések is  

megfelelők lehetnek: BINKS, DE VILBISS, GRACO, LAURIUS 
 

Hagyományos szórás: Kettős szabályzóval ellátott nyomóedény, min. 3/8”-os belső átmérőjű 

anyagtömlő, fúvókaméret : 0,055 "- 0,070” és megfelelő levegő fúvóka. 
 

Levegő nélküli szórás (airless):  
Szivattyúzási arány  30:1/min./ 

     Gallon/perc kimenet  11,5 gallon/min./ 

     Anyagtömlő   3/8 '' belső átmérő min. 

  .   Fúvókaméret   0.015''-0,019 '' 

     Kimenő nyomás  145 – 160 bar (2.100-2.300 psi) 
 

*Teflon tömszelence  javasolt, mely beszerezhető a szivattyú gyártójától. 

 

Ecset: Csak a javítási célra és körbe ragasztott hegesztési varratokra és nehezen 

hozzáférhető helyekre! Alkalmazzunk teljes karmozdulatokat, elkerülve az 

áthúzásokat, akár ecsettel, akár hengerrel. Használjunk természetes sörtéjű ecsetet, 

és rövid moher bolyhú hengert, fenol-gyantájú tengellyel.  

 

 

Keverés és hígítás 

Keverés: Külön-külön keverjük fel a komponenseket, majd 2:1 arányban öntsük össze őket és 

keverjük jól el az elegyet, min. 2 percig. Ne keverjünk be rész-egységeket! 

 

Hígítás:  

       Hígítható max. 25 %-ig CARBOLINE 2-es hígítóval, vagy szóráshoz CARBOLINE  

 33-as hígítóval  
 

FIGYELEM: Más hígító használata kedvezőtlenül befolyásolhatja a feldolgozási tulajdonságokat és a 

jótállás elvesztésével járhat! 

 

Edényidő:   4 óra, 24°C-on, magasabb hőmérsékletek kevesebb. Az edényidő akkor ér véget, ha az 

anyag elveszti a testességét és el kezd megereszkedni. 
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Felhordási hőmérsékletek:  
 

                             Anyag         Felület         Környezet        Páratartalom 

Normál                 15-30 °C       15-30 °C        15-30 °C            35-80 % 

Minimum                13 °C            5 °C             5 °C                      0  % 

Maximum               35 °C           75 °C            40 °C                   85  % 
 

Ne hordjuk fel, ha a felület hőmérséklete kisebb, mint a harmatpont + 3 °C! 

Speciális oldószer és alkalmazás-technika esetén a normál hőmérsékleti körülményektől 

eltérő feltételek esetén is alkalmazható. 
 

 

Száradási idők: Az alábbi idők az ajánlott szárazréteg-vastagságra vonatkoznak.  

Nagyobb rétegvastagság, vagy hűvösebb léghőmérséklet hosszabb szárítási időket igényel, és 

hatással lesz a pórusokra, valamint idő előtti tönkremenetelt idézhet elő. 

 

 Hőmérséklet        Rétegek közti    Teljes 

     száradás         átszáradás 
    5 °C       24 óra      N/R 

   10 °C        15 óra      7 nap 

   15°C        10 óra      5 nap 

   25°C          6 óra      3 nap 

  
Amennyiben az átvonhatósági időintervallumot meghaladtuk, kell a felületet érdesíteni kell! 

 

Megjegyzés: Túlzott nedvesség, vagy a felületen lévő kondenzáció a kiszáradás idején homályosodást,  

vagy pír megjelenését eredményezheti a felületen. Minden ilyet vizes mosással el kell távolítani 

átkenés előtt. 

 

Tisztítás:  Használjunk  CARBOLINE 2-es hígítót. 

 

 

Biztonságtechnika  
A termék gyúlékony oldószert tartalmaz! Szikrától, lángtól távol kell tartani!  

Minden elektromos berendezés és felszerelés a biztonsági előírásoknak meg kell, hogy feleljen!  

A robbanásveszélyes helyen dolgozó személyzet nem vas szerszámokat és szikramentes, vezető  

lábbelit használhat. Minden elektromos készüléknek és berendezésnek földeltnek és a nemzetközi  

szabványnak megfelelőnek kell lennie. Azokon a területeken, ahol robbanásveszély van, ott a  

dolgozóknak szikramentes szerszámokat kell használniuk és vezetőképes, szikramentes lábbelit kell  

viselniük.  

 

 

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

BIZTONSÁGTECHNIKAI 
1
ADATLAPJÁNAK VALAMENNYI ELŐÍRÁSÁT! 
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Eltarthatóság:   12 hónap, ha a tárolás 24 °C -on történik. 

          beltérben 4 - 43°C között tárolható, 0-95 % relatív páratartalom mellett 

 

Lobbanáspontok:    
                            THERMALINE 550 A rész 18 °C 

                            THERMALINE 550 B rész   18 °C felett 

                            2-es hígító                                       - 5
0
C 
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