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THERMALINE 4700 
 

Termékismertető 
 

Típus: Egykomponensű, modifikált szilikon-gyanta 

 

Általános tulajdonságok: Kiválóan hőmérséklettűrő, állandó hatásként 540°C-ig,  

csúcsban 650 °C -ig alkalmazható. 

  ● kiemelkedő hőmérséklettűrésű 540 C-tól  650 C-ig. 

● közvetlenül felvihető megfelelően előkészített acélra, rozsdamentes acélra. Carbo  

   Zinc-re való felvitel kiemelkedően jó korrózióvédő és rozsdásodás gátló  

   tulajdonságokat eredményez üzemleálláskor, amikor a berendezés nedvességnek  

   van kitéve és/vagy sók hatásának 93 C hőmérséklet alatt.  

● kielégíti az Illékony Szervesanyag Tartalom (VOC) előírásait (650 g/l) magas  

   hőmérsékletű bevonatokra 

● kiváló kopásállóság megfelelő szárítás esetén 

 

Ajánlott alkalmazási terület:  

Speciális bevonat kémények, kemencék, forró csővezetékek, kiegyenlítő tartályok, kipufogók 

és minden olyan acélfelületre, amely az iparban magas hőmérsékleten üzemel. Általában olyan 

helyekre alkalmazzák, ahol a hőmérséklet meghaladja a 260°C-ot. 

 

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

fröcskölése, elárasztása esetén. 

 

Kémiai ellenálló képesség: 
 

Hatóközeg Fröcskölés, 

elárasztás 

Gőzök 

Savak Gyenge Megfelelő 

Lúgok Gyenge Megfelelő 

Oldószerek Jó Jó 

Sók Jó Nagyon jó 

Víz Jó Nagyon jó 

 

 

Hőmérsékletállóság:   Száraz meleg esetén folyamatosan:      540°C 

                                            Csúcsban nem folyamatosan :              650°C 

 

Alap: Megfelelően előkészített acél, vagy más ajánlott felület. 
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Összeférhetőség más bevonatokkal:  

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

köztes réteg szükséges cink bevonaton történő alkalmazáskor a felhólyagosodás megelőzése 

végett. 
 

Szárazanyag-tartalom:     30%  2 tf % 
 

Illékony szervesanyag tartalom (VOC):  604 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:  7,5 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 12 hónap tartható. 
 

Szín:  csak alumínium (C901) 
 

Sűrűség:   1,050 g/cm3 
 

Lobbanáspont:  (Setaflash) 

                      Thermaline  4700: 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 érdesség eléréséig. 
 

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, .046" belső átmérőjű fúvókával és megfelelő levegődűzni  

 

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

                            Szállító teljesítmény:  3,0 (GPM: 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: Közepes szálú ecsetet, rövid bolyhú hengert használjunk. Kerüljük a 

túlzott átkenést, áthengerlést.  

 

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 (zárványképződés) és idő előtti károsodáshoz vezethet.  

 

Felület hőmérséklete Rétegek között 

4 C 16 óra 

10 C 8 óra 

16 C 4 óra 

24 C 2 óra 

32 C 1 óra 

 

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

 

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

pillanatok alatt csökkentsük a hőmérsékletet 24 C-al, ezt követően mintegy 6 óra alatt 

engedjük emelkedni a hőmérsékletet 177 C-ra. Tartsuk ezen a hőmérsékleten 

kettő óra hosszat, ezt követően a bevonat kiszáradt és üzembe helyezhető. 

 

Szerszámok tisztítása:   CARBOLINE 2-es hígítóval, vagy toluollal 

 

FIGYELEM! 

OLVASSA EL ÉS TARTSA BE ENNEK A TERMÉKISMERTETŐNEK ÉS EZEN 

TERMÉK BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAPJÁNAK VALAMENNYI ELŐÍRÁSÁT. 

 


