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THERMALINE 4674 
Termékismertető 

 

 

Típus: Egykomponensű, modifikált szilikongyanta 

 

Általános tulajdonságok: Egykomponensű, a közepestől a magas hőmérsékletálló bevonat, 

amely folyamatosan 400°C-ig, csúcsban 538 °C -ig alkalmazható. 

Előnyök:  

 ● Ellenálló normál hőmérsékletről 400°C-ra bekövetkező hő-sokknak 

 ● Közvetlenül felhordható megfelelően előkészített acélra és saválló acélra.  

● CARBOCINK 11-re történő felhordással kiváló teljesítményt érhetünk el, és  

    kiküszöbölhetjük a leállások alatti rozsdásodást, vagy nedvesség és sók 93 °C  

      alatti károsító hatását.  

 ● kiváló időjárásálló 

 ● kielégíti a magas hőmérsékletálló bevonatokra vonatkozó VOC előírásokat 

 

Ajánlott alkalmazási terület:  

Speciális bevonat kémények, kemencék, hulladék égetők, hőcserélők külső felületére és 

minden olyan acélfelületre, amely  az iparban magas hőmérsékleten üzemel.  

 

Nem ajánlott alkalmazás: Tartály bevonatként, alámerülés üzem, vagy savak és lúgok 

fröcskölése, elárasztása esetén. 

 

Kémiai ellenálló képesség: 
 

Hatóközeg Fröcskölés, elárasztás Gőzök 
Savak Gyenge Jó 

Lúgok Gyenge Jó 

Oldószerek Gyenge Jó 

Sók Jó Nagyon jó 

Víz kiváló kiváló 

 

 

Hőmérsékletállóság:   Száraz meleg esetén folyamatosan:     400°C 

                                          Csúcsban nem folyamatosan :               540°C 

 

Alap: Megfelelően előkészített acél, saválló acél vagy más ajánlott felület. 

Összeférhetőség más bevonatokkal:  

Szervetlen cink, mint a Carbo Zinc alapozó növeli az acélon  nyújtott teljesítményt. Vékony 

köztes réteg (átködölés) szükséges cink bevonaton történő alkalmazáskor a felhólyagosodás 

megelőzése végett. 
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Szilárdanyag tartalom:     40%  2 tf % 

 

Illékony szerves anyag tartalom (VOC):  525 g/l 

 

   Hígítva: az alábbi adatok a normális értékek: 

    10-es hígító esetén: 543-560 g/l 

 

Ajánlott szárazfilm vastagság rétegenként: 40 m - ajánlott két rétegben acélon, vagy 

további  egy-két réteg szervetlen cink bevonaton. A túlzott rétegvastagság felhólyagosodáshoz,   

leváláshoz vezethet a hőmérséklet megemelkedésével. 

 

Elméleti kiadósság:  10,4 m2/l,      40µm szárazréteg vastagságnál 

Keverési és alkalmazási vesztességek változóak, ezért egy adott munka anyagszükségletének 

megbecslésekor ezt figyelembe kell venni. 

 

Tárolás: 4 - 43 C hőmérsékleten, páratartalom 0-100 %, beltéri. 24 C hőmérsékleten  

 beltéri tárolásnál 36 hónap (!) tartható. 

 

Szín:        csak alumínium (C901) és fekete (C900) 

 

Fényesség: alacsony 

 

Lobbanáspont:  (Setaflash) 

                      CARBOLINE 4674: 20°C 

                      10-es hígító:  28 C 
 

Felhasználási útmutató 
Felület előkezelés: Távolítsunk el minden zsír és olajszennyeződést CARBOLINE 2-es  

 hígítóba mártott ronggyal. 
 

Acél esetén:  A legjobb eredményt akkor érhetjük el, ha Sa 2 1/2 fokozatú szórást  

 alkalmazunk  25-40 m felületi érdességgel. 
 

Keverés:   Hígítás előtt gépi keverővel keverjük egyenletes konzisztenciájúra. Szóráshoz  

12%-ig hígítsuk 10-es hígító hozzáadásával.  

Figyelem: Más típusú hígító használata megváltoztatja a feldolgozási tulajdonságokat és a  

 jótállás elvesztésével jár. A bevonatolást állítsuk le, ha a felület hőmérséklete 3°C-val 

          harmatpont  alatt van. 

 

Alkalmazási körülmények: 
 

  Anyag Felület Környezet Páratartalom 
Normál 16-32 C 18-32 C 16-32 C 10-85 % 

Minimum 4 C 4 C 4 C 0% 

Maximum 38 C 54 C 54 C 95 % 
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Ne alkalmazzuk, ha a felület hőmérséklete kevesebb mint harmatpont  + 3 C!  

Egyedi hígítási és alkalmazási technikák szükségesek a táblázatban jelölt körülmények felett, 

vagy alatt. 

 

Szórás: A következő szóró berendezések alkalmasak a gyártó szerint: Binks, DeVilbiss, Graco, 

Wagner, LAURIUS. 

 

Hagyományos szórás: Nyomástartó edény, kettős szabályzóval, minimum 3/8" belső átmérőjű 

anyagtömlővel, 0,043" belső átmérőjű fúvókával és megfelelő levegődűzni  

 

Levegő nélküli(airless): 
                            Sűrítési arány: 30:1 (min)* 

                            GPM kimenet: 3,0 (gallon/min) (11,4 l/min) 

                            Anyagtömlő:  3/8" (min.) 

                            Fúvóka:  0,013-0,015" 

                            Kimenő nyomás: 150-165 bar 

                            Szűrő méret:  60 mesh 
* Teflon tömítés javasolt, melyet a szivattyú gyártótól lehet beszerezni. 

 

Ecsetelés, hengerlés: Csak kis felületek javítása esetén. Használjunk természetes sörtéjű 

ecsetet, teljes karszélességben használva.  

Henger használata NEM ajánlott! 
 

Száradási idők: A megadott idők 40 m szárazréteg vastagságra vonatkoznak. Vastagabb réteg, 

         nem megfelelő szellőztetés, vagy hidegebb hőmérséklet megnöveli a száradási időt és az oldószer 

bezáródásához és idő előtti károsodáshoz vezethet.  

 

Felület hőmérséklete Rétegek között 

10 C 8 óra 

16 C 6 óra 

24 C 4 óra 

32 C 2 óra 

 

Megjegyzés: érintés száraz lesz, de kezeléshez még túl lágy. 

 

 

Végső kiszáradás: A maximális ellenállás és a réteg tulajdonságainak elérése végett a 

CARBOLINE 

4674 bevonatot ki kell keményíteni (szárítani) 117 C és 232 C között. Két óra múlva 

indítsunk be egy hőmérséklet növekedést (felfűtést), a hőmérsékletet 24 C-ról engedjük 

emelkedni 177 C-ra mintegy 6 órán belül. Tartsuk 117 C és 232 C között két órán 

keresztül, mialatt a bevonat kikeményedik és üzembe vehető. 

 

Szerszámok tisztítása: CARBOLINE 2-es hígítóval, vagy toluollal 

 


