
CARBOGUARD 1340
(CARBOLINE 1340)

Termékismertető

Típus: Kétkomponensű epoxi poliamid

Tulajdonságok: Behatoló, átlátszó alapozó-felületkitöltő bevonat betonfelületekhez egyéb 
fedőbevonatok vagy poliuretán lakkok alkalmazása előtt. A CARBOLINE 1340 Clear a beton 
nedvességszigetelésére vonatkozóan megfelel az ASTM C-309 Type 1. előírásainak (használat előtt
kérje ki a helyi levegő szennyeződésre vonatkozó előírásokat - VOC). Kiváló 
gyorsszáradású anyag. Alapozó és hézagkitöltő hatása kitűnő tapadást biztosít a fedők és a 
poliuretán lakkok számára.

Ajánlott alkalmazás: Érlelő adalékként vagy tapadás-gátlóként friss beton falakon való 
alkalmazásnál a nedvességnek az érlelési időszak alatti elpárolgását késlelteti. Kiváló rétegelt fa- 
lemezeken vagy acél zsaluszerkezetek bevonataként. A fedő alatti alkalmazásnál szilárd tapadást 
biztosít a beton és a fedők vagy lakkok között. Az egyéb bevonatokkal, fedőkkel és poliuretán 
lakokkal való összeférhetősége miatt nem szükséges tapadás gátlók, vagy érlelő olajok használata. 

Nem ajánlott alkalmazás: Erős savakban, oldószerekben vagy alámerülésnél, vagy korrozív 
térségekben fedőbevonat nélkül. 

Kémiai ellenállás (megfelelő fedő bevonattal):

Igénybevétel Permet és pára

Savak
Alkálik

Meglehetősen
Jól

Alifás oldószerek
Só
Víz

Jól
Nagyon jól
Nagyon jól

Aromás oldószerek és keton Meglehetősen
Olaj és kenőzsír Kitűnő

Hőmérsékletállóság: (nem alámerüléses igénybevétel esetén)
                 Folyamatosan                                            82 °C
                 Nem folyamatos                                      104 °C
                 Sárgulás felléphet                                      66 °C felett!

Rugalmasság: nagyon jó

Időjárásállóság jó (idővel krétásodik)

Kopásállóság kiváló
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Alkalmazási felületek: Alkalmazhatjuk alaposan előkészített acélra, betonra, fára, kőfalazatra és 
egyéb felületeken, a javaslatokkal összhangban.

Felső fedőréteg szükséges: Felső fedőréteggel bevonható, így: katalizált epoxidokkal, fenol tartalmú
fedőkkel, poliuretán membránokkal vagy másokkal a szállító javaslata alapján.
Javasolt fedők: CARBOLINE 195 Surfacer vagy CARBOLINE 295 Surfacer.

Összeférhetőség más bevonatokkal: A legtöbb epoxid fedőként alkalmazható. Az egyedi javallatokat 
illetően vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval.

Műszaki/minőségi adatok

Elméleti szilárdanyag-tartalom: 28%  2  %

Ajánlott szárazfilm vastagsága rétegenként: 50 m

Elméleti kiadósság: 11,2 m2/1,       25 µm szárazréteg vastagságnál

  5,6 m2/1,       50 µm szárazréteg vastagságnál

Megjegyzés: Anyagveszteség keletkezhet a keverés során és a felhordásnál, ezért ezt figyelembe kell 
venni, amikor egy munkát megbecsülünk.

Tárolhatóság: legalább 24 hónap, 24 C hőmérsékleten.

Színárnyalatok: csak átlátszó

Fényesség: Nagyfokú, krétásodik, ha napfény hatásának teszik ki.

Lobbanáspont: (Pensky-Martens zárttéri)
  CARBOGARD  1340 "A" rész :            1°C

  CARBOGARD  1340 "B" rész :            9°C
              CARBOLINE 15-ös higító :                23°C

Alkalmazási útmutató

Felület előkezelés: A bevonandó felületről el kell távolítani minden olajat és zsírt 2-es hígítóval.

Acél: Nem alámerüléses  igénybevétel  esetén,  durva  szemcseszórással  kezelni  az  MSZ ISO 8501-1
szerint Sa 2 minőségre, 25-50 m érdességi profil eléréséig.

Beton: Csak érlelő fal-adalékként.  A zsalu közvetlen levétele után kell  felvinni. A padlóbeton  érlelt
beton  kell  legyen.  A  CARBOGARD  1340  Clear nem  használható a  betonpadlókhoz  érlelési
gyorsítóként.

A CARBOGARD 1340 Clear nem váltja ki a szemcseszórást, a savas maratást, és az alámerítéses 
kezelést.
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Megjegyzés: Míg  a  CARBOGARD  1340  Clear a  friss  betonfalakhoz  alkalmazható,  általában
kiegészítő bevonatokat vagy egyéb bevonatokat  nem ajánlatos addig alkalmazni, míg a beton 28
napot 24°C-on és 50 % relatív nedvesség mellett el nem éri.
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Alapozó rétegként: Távolítsuk el csiszolással, homokszórással, vagy köszörüléssel a sorját és más
kiemelkedéseket. Távolítsuk el az olajat, az össze nem férhető érlelő anyagokat és edzőket koptató
szemcseszórással!  A  nagy  üregekhez  vagy  mélyedésekhez  alkalmazzunk  epoxi  fedőt  felület-
kiegyenlítésre, még a CARBOGARD 1340 Clear alkalmazása előtt.

Alámerülés esetére: Szemcseszórni kell a zárványok megnyitása céljából egy közepes 
szemcseméretű dörzspapírnak megfelelő felületi minőség eléréséig (a vízszintes felületeket lehet 
savval maratni). A homokot és a port fúvatással vagy porszívózással távolítsuk el!

Nem alámerülés esetére: A vízszintes felületek savval marassuk vagy szemcseszórással tisztítsuk, 
a cementtej eltávolítása céljából! Az egyéb felületeket szemcseszórjuk, majd sűrített levegővel a 
port
távolítsuk el!

Fa esetében: A faforgácstól és szilánktól mentes legyen! A túlságosan durva fát ajánlatos homokszórni,
bevonás előtt.

Keverés: Géppel (mechanikai keverővel) keverjük el külön-külön, majd egyesítsük azokat (a 2 kompo-
nenst) és 1:1 arányban keverjük össze!
Szórással vagy ecseteléssel való alkalmazáshoz térfogat szerint 25%-ig hígítható CARBOLINE 
15-ös hígítóval. Ha fát vonnunk be, akkor az első bevonat hígabb legyen, 50% térfogatú, 
CARBOLINE 15-ös hígítóval hígítsuk!

A következő réteg felhordása előtt biztosítsunk 1 órás felszívódást!

Megjegyzés: A szállított  vagy a szállító  által  jóváhagyottól  eltérő  hígító  károsan befolyásolhatja  a
termék minőségét és érvényteleníti a termékre vonatkozó garanciát!

Edényidő: 24 óra, 24°C-on és kevesebb magasabb hőmérsékleten. Az edényidő véget ér, ha a bevonat
a használathoz a viszkozitása megnő (besűrűsödik).

Alkalmazási körülmények:

Anyag Felület Környezet Páratartalom

Normál 18-29 C 19-29 C 18-32 C 30-85 %
Minimum 10 C 10 C 4 C 0 %
Maximum 32 C 66 C 49 C 95 %

Nem hordható fel, ha a felület hőmérséklete kevesebb mint a harmatpont + 2 C ! 
Egyedi hígítási és alkalmazási technikákra lehet szükség a normál feletti vagy alatti feltételeknél.

Szórás: Alkalmazzunk elegendő levegőmennyiséget a berendezés helyes működéséhez! Alkalmazzunk
50%-os  átlapolást a  szórópisztollyal  való  minden  egyes  menetnél!  Szabálytalan  felület  esetén
először vonuk be az éleket, majd később a teljes felületet!

Hagyományos szórás: Használjunk legalább 3/8" belső átmérőjű anyagtömlőt! Tartsuk a 
szórópisztolyt körülbelül 30-35 cm-re a felülettől és derékszögben a felületre!
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Gyártó és szórópisztoly      Fluid tipus    Levegőfejes

Binks  18, vagy 62 63 B 63 PB
DeVilbiss P-MBC vagy JGA FX 704

Kb. 0,043" belső átmérő

Levegő nélküli (airless): Használjunk legalább 3/8" belső átmérőjű tömlöt! Tartsuk a szórópisztolyt 
megközelítőleg 45- 50 cm-re a felülettől és derékszögben a felületre!

Gyártó és szórópisztoly Szivattyú

DeVilbiss JGB vagy JGN QFA-514, vagy QFA-519
Graco 205-591, vagy 208-663 President: 30:1 vagy Bulldog 30:1
Bink Model 700 B5-18, vagy B8-36

Teflon tömítés javasolt és a szivattyú gyártójától lehet beszerezni. Használjunk 0,013-0,015"-os fúvókát,  14O bari-val!

Ecsetelés, hengerlés: Használjunk természetes sörtéjű ecsetet, vagy rövid bolyhú, műanyag hengert!
Báránygyapjús felhordó ugyancsak használható.

A felső fedőréteg felhordása előtti száradási idők: 

Hőmérséklet minimum maximum
4 C 24 óra 48 óra
10 C 12 óra 42 óra
16 C
24 C

6 óra
2 óra

36 óra
24 óra

32 C 2 óra 18 óra

FIGYELEM: amennyiben  a  maximális  száradási  időket  meghaladtuk,  úgy  a  felületet
CARBOLINE 2-es hígítóval át kell törölni! Ha több mint egy hét telik el, akkor CARBOGARD
1340  Clear-ből  másik  bevonatot  kell  alkalmazni  a  felső  fedőréteg  előtt!  Ezen  intézkedés
elmulasztása gyenge tapadást eredményezhet, vagy elválást a rétegek között.

Tisztítás: Használjon CARBOLINE 2-es hígítót

Tárolási feltételek (beltéri tárolás): 7- 43 oC, nedvességtartalom: 0-90%

Használat előtt csökkentsük le a minimális feldolgozási hőmérsékletre az anyag hőmérsékletét!

FIGYELEM!
Gyúlékony oldószereket tartalmaz! Tartsuk távol szikrától és nyílt lángtól. A perem-területeken a
dolgozók hordjanak frisslevegős légzőkészüléket! A nagyon érzékeny személyek viseljenek kesztyűt,
vagy használjanak  védőkenőcsöt!  Minden  villamos  felszerelés  és  berendezés  a  nemzeti  villamos
szabvány szerinti kell legyen és földelt kell legyen! Azon körzetekben, ahol robbanási veszély áll
fenn, ott  a dolgozóknak nem-vas szerszámokat kell  használniuk,  és villamosan vezető,  valamint
nem szikrázó lábbelit kell viselniük!
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