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 CARBOXANE 2OOO 
modifikált szilán multipolimer 

 

 

Fénytartás 
A hagyományos poliuretánok egy 4 hetes QUV-B teszt után a fényességük 80%-át elveszítik, míg a  

CARBOXANE 2000 csupán 6%-át ugyanezen idő alatt!!! 

A CARBOXANE 2000 elsőrendű fény-, és színtartósságot biztosít hosszú időn keresztül.  

 

Korrózióállóság 
A CARBOXANE 2000-t a legszigorúbb vizsgálatnak vetették alá, ami csak létezik a NORSOK M-501-

es szabványban. Ez a vizsgálati eredmény rétegre és rendszerre egyaránt a legjobb korrózióvédelmet 

biztosítja a legszigorúbb környezetben is. A NORSOK szabványt a Norvég Kormány találta ki, mint 

olyan új szabványt, ami képes meghatározni azt a teljesítmény szintet, amelyen egy bevonat használható a 

rozsda és a korrózió ellen. Ez megkívánja a bevonattól, hogy ki  legyen téve sópermetnek, UV-fénynek, 

tapadásvizsgálatnak a fenti hatás előtt és után, a rendszernek a vizsgálat utáni átvonhatósági állapotának 

megtartásával fejeződve be.  

A CARBOXANE 2000 olyan eredménnyel ment át ezen a vizsgán, mint ami 13 év Északi-Tengeri 

kitételi hatásnak felel meg!!! 
 

 

 

 

Egészség és biztonság 
A CARBOXANE 2000 az egyik legbiztonságosabb bevonat a világpiacon. A környezetvédelmi 

szempontok és a CDM szabályzás könnyen elérhető, és valójában még túl is teljesíthető. Izocianát 

mentes, 90% szárazanyag tartalmú, ez a bevonat lehetővé tesz a problémamentes felhordást akár ecsettel, 

akár hengerrel, vagy szórással. Nincs káros oldószer emisszió. Nincs toxikus gőz emisszió. Nincs 

veszélyes anyag emisszió. Biztos benne, hogy az Ön által használt bevonatban sincs?  

 

A CARBOXANE 2000 előnyei  Ami a CARBOXANE 2000-t  

megkülönbözteti a többi bevonattól 
● Magas fény      A STATOIL( Norvég Állami Olajtársaság)-  

● BS és RAL színárnyalatoknak megfelelő  val és a legnagyobb kivitelezővel, a DALSEIDE 

   színválaszték     & FLOYSAND-vel  közösen végzett fejlesztés. 

● Izocianát mentes     A NULLIFIRE Ltd cég arra törekedett, hogy olyan 

● 9O % szárazanyag tartalom   bevonatot tudjon kínálni, ami magában foglalja a 

● Az első karbantartási szükséglet kitolódása közbenső és a fedőbevonat valamennyi előnyét. 

● Csökkentett költségek    Ez a mi kémiai megoldásunkban a szilán kémia 

● Csökkentett környezeti terhelés   módosítását jelentette más egyéb speciális 

● Javított építési programok   alkotórésszel együtt, elérve ezt a magas szilárdanyag 

● Javított életciklus költsége   tartalmat, és alacsony VOC(szerves illóanyag 

● Csökkentett hulladék    tartalom) értéket.   

Ezzel a módosított kémiai eljárással a csökkentett 

filmvastagság nem csökkentette a bevonati rendszer 

védelmi képességét, ellenkezőleg, növelte azt!! 
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  Új olajfúró tornyok                    Hidak                            Erőművek              Építészeti alkalmazás 

 

2 lépésben tökéletes korrózió védelem  
 

 

1.lépés: az acél alapozása CARBOCINK 858-as cinkben gazdag 

epoxi alapozóval 

 

 

2. lépés: Fedőbevonat felhordása: CARBOXANE 2OOO 

modifikált szilán 

 

 

 

 

 

 

 

Milyen felületekre is használható? 
A CARBOXANE 2000 nagyon kevés oldószert tartalmaz, 90% szárazanyag tartalommal, amely azzal 

jár, hogy a legtöbb ismert típusra felhordva, nincs káros reakció. 

 

 Acél 

 Galvanizált acél 

 Poliuretán 

 Beton 

Alumínium 

Epoxi 

Akril 

Nullifire tűzvédő bevonat 

Öntött vas  

Alkid 

Szervetlen bázisú cink 

bevonat 

 

Karbantartó festés 
 

A CARBOXANE 2000 egy szelektív CARBOLINE alapozóval egy 

egyszerű karbantartási rendszert biztosít, minden iparág számára. 
 

●   Finomítók 

●   Acélszerkezet gyártók 

●   Szennyvízkezelők 

●   Petrokémiai gyárak 

●   Erőművek 

●   Hajógyárak 

●   Tengeri fúrótornyok 

●   Hidak 

és sok más acél felület 
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