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A CARBOCINK TERMÉKCSALÁD 
 

 

 

 
 

 

A CARBOCINK 11 volt az első önmagától térhálósodó alkil-szilikát 

szervetlen cink bevonat, amit valaha is kifejlesztettek és sohasem másoltak le. 

Az 1950-es évekre eső bevezetését követően a CARBOCINK 11 a világon 

legelterjedtebben használt cink alapozóvá vált, számos más cink bevonattal 

szembeni előnyének köszönhetően. Alkalmazási területről alkalmazási 

területre, évről évre haladva az ipar tudatára ébredt annak, hogy a 

CARBOCINK 11 korrózióvédő rendszer, megfelelően előkészített felületre 

felhordva, jóval többet tud teljesíteni, mint a bevonatrendszerek bármely más 

típusa. 

 

Azóta a CARBOLINE kiterjesztette e szervetlen cink-bevonat családot, hogy 

kielégítse a változó munka-, és ipari igényeket. Ezen logika szerinti 

növekedés során a CARBOCINK termékcsalád az eredeti termékhez képest 

gazdaságosabb termékekkel fejlődött; úgymint a CARBOCINK 12 VOC, 

nagy szárazanyag tartalmú, mérsékelt VOC (illó szervesanyag tartalom) 

értékű verzió - a CARBOCINK 11 HS és a CARBOCINK 11 VOC; az 

igazán alacsony VOC értékű a CARBOCINK 7 WB – egy igazi vizes 

bázisú, nulla VOC értékű szervetlen cink bevonat. A CARBOLINE cég 

szintén specialista a hegeszthető alapozók teljes körében – a CARBOWELD 

termékcsaláddal. 

 

TELJESÍTMÉNY 
 

A védelem terén elért teljesítmény a CARBOCINK termékcsalád alapvető 

előnye. A CARBOCINK alapozók hatékonynak bizonyúltak a világ 

legkülönbözőbb területein. A Cape Kennedy-ben lévő Vertikális Összeszerelő 

Csarnok (NASA – az építés idején a világ legnagyobb épülete) 

CARBOCINK 11-vel lett levédve. És az azóta eltelt közel 4O (!) éves 

alkalmazás során a CARBOCINK továbbra is kitűnő teljesítményt mutat.  
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A CARBOCINK bizonyított teljesítménye mindenekelőtt hat kiemelkedő alkalmazási tulajdonságra 

vezethető vissza: 

1, A gyors száradás a bevonattal ellátott acél azonnali kezelését teszi lehetővé 

2, A gyorsa kialakuló vízoldhatatlanság a bevont elemek korai igénybevehetőségét teszi  lehetővé.  

3, Az oldószer alapú cink bevonatok alkalmazhatók és térhálósodásra képesek még –18
o
C-nál is! 

4, Alkalmazhatók Sa 2 ½  minőségű felületre 

5, 95%-os relatív páratartalomig alkalmazhatók 

6, Kiváló ellenálló képességet tanúsítanak az ún. iszaprepedéssel szemben. 
 

TOVÁBBI ELŐNYÖK 
- A CARBOCINK-vel bevont acél kézzel hegeszthető, a hegesztés helyétől számított minimális 

   beégéssel. 

   Automata hegesztés esetén a CARBOWELD termékcsalád használható 

- Használható olyan felületek esetén is, amelyek nagy feszültségeket bíró szegecsekkel vannak 

  összefogatva  

   (A325-ös, és A490-es típusok) Kiküszöbölhetővé teszi az összekapcsolt felületek drága borítását. 

- Nagyon szoros kapcsolat az automata centrifugális szemcsetisztítású és fémszemcse tisztítású acélon. 

- A CARBOCINK-vel bevont acél jellemzően egy százaléknál kevesebb javítást igényel a munka  

   helyszínén.   

SZERVETLEN CINKBEVONATTAL TÖRTÉNŐ VÉDELEM 
 

FEDŐBEVONAT NÉLKÜL 

A CARBOCINK bevonatok ellenállnak savaknak, lúgoknak, és sóknak 5-10-es pH érték között. 

Egyrétegű tartálybevonatként, vagy karbantartó védelemként alacsony az élőmunka igényük, nagyon 

hatékony védelmet biztosítanak és könnyű felhordhatóságot. 
 

FEDŐBEVONATTAL 

Karbantartási célra a CARBOCINK alapozók kiválóak, ha fedőbevonattal látjuk el őket. Jóllehet néha a 

nedvességből származó vízgőz (pára) végül is behatol a szerves fedőbevonatba, de a cink révén biztosított 

galvanikus folyamat megakadályozza a vas reakcióba lépését. 
 

TARTÁLYBEVONATKÉNT 

Annálfogva, hogy szervetlen bevonatról van szó a CARBOCINK bevonatok ténylegesen indifferensek a 

különféle olajakat és nyersolajat tartalmazó szerves oldószerekkel szemben. Egy  egy-, vagy kétrétegű 

bevonat kíváló tartály belső bevonatként oldószer-, és üzemanyag-tároló tartályok,  uszályok, hajó 

fenékterek és hasonló alámerüléses igénybevételű körülmények esetében. 

Használjon a legközelebbi projectjénél CARBOCINK-et! 
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