
CARBOGARD 60

Termékismertető

Típus: Epoxi poliamid 

Általános tulajdonságok: A CARBOGUARD 60 egy magas szárazanyag tartamú, sokoldalú 
korrózióálló bevonat. Alkalmazható alapozó, közbenső, vagy önmagát alapozó fedő bevonatként, 
acélra, vagy szervetlen bázisú cinkbevonatra. Fedhető önmagával, vagy nagyteljesítményű 
fedőbevonatok egész sorával. Ez a termék kiváló nedvesítési tulajdonsággal rendelkezik, ami 
lehetővé teszi minimálisan előkészített felületre történő felhordását. Ideális karbantartási és gyártó 
műhelyi alkalmazásra. Külön rendelhető üvegcsillám (GF) és/vagy vasoxid (MIO) adalékokkal, 
amelyek növelik a rétegszilárdságot, erős koptató igénybevétel esetén, tengeri, vagy nehézipari 
alkalmazások esetére.

Szín: Az alapozó színe szürke. Különböző fedő színek gyors színezési (tin-ting) rendszerben 
rendelhetők. A vascsillám (MIO) minden színárnyalatot sötétít, szürkít. 

Megjelenés: félfényes

Alapozók: Önalapozó. Alkalmazható szervetlen, vagy szerves bázisú cinkbevonatra. Ilyenkor egy 
ködölő rétegre szükség lehet a hólyagosodás elkerülésére., 

Fedő bevonatok: Fedhető akrilokkal, epoxikkal, alkidokkal, vagy poliuretánokkal, az igénybevételtől
és az igényektől függően.

Ajánlott szárazréteg-vastagság:
 

100-150 m/réteg, alapozó, vagy közbülső bevonatként, adalékok nélkül.
150-200 m/réteg alkalmazható közvetlenül a fémre
200-300 m/réteg alkalmazható adalékokkal (GF, vagy MIO)

Ne lépjük túl a rétegenkénti 250 m szárazréteg-vastagságot (adalékok nélkül)! 

Szárazanyag tartalom: 72%  2 tf %

Elméleti kiadósság: 28,0 m2/1,  25 µm szárazréteg vastagságnál

  7,0 m2/1, 100 µm szárazréteg vastagságnál

  2,0 m2/1, 300 µm szárazréteg vastagságnál

A keverési és a felhordási vesztességeket számításba kell venni az adott feladat 
anyagszükségletének megbecsülésekor.
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Illékony szervesanyag tartalom (VOC): 240 g/l (szállítási állapotban)

CARBOLINE 2-es hígító (10%):  296 g/l
CARBOLINE 33-as hígító (12%):  308 g/l

Ezek csak nominális értékek, csak a folyadék komponensre vonatkozóan és kismértékben függhetnek a
színtől és az adalékoktól (GF & MIO) is!

Hőmérsékletállóság: (száraz)
                                         Folyamatosan: 149 °C
                                         Csúcsban: 177 °C*

*93 °C felett elszíneződés figyelhető meg, ami nem jár a réteg integritásának elvesztésével.

Korlátozások
Az epoxik (idővel) veszítenek fényességükből, elszíntelenednek, és esetenként krétásodnak, ha 
napfénynek vannak kitéve. A gyors tinting rendszerű színbeállítás alámerülés esetén nem ajánlott. 

Felhasználási útmutató
Alapok és felület-előkezelés: A felületnek tisztának és száraznak kell lenni. Alkalmazzunk 

megfelelő eljárást a por, piszok, olaj és a zsír és minden olyan szennyeződés eltávolítására, ami 
károsan befolyásolhatja a bevonatnak az alaphoz való tapadását. 

Acél esetén
Nem alámerülés esetén: Enyhe szemcseszórás Sa 2 - 40-50 m felületi érdesség.

Alámerülés esetén: Szemcseszórásos tisztítás Sa 2,5 minőségre, 50-75 m felületi érdességig.

Beton esetén
A betonnak 28 napos kötésidőn (24 oC, 50% RPT) túlinak kell lenni. Készítsük elő a felületet az 
ASTM D 4258 szerint, és végezzünk érdesítést az ASTM D 4259 szerint. A betonban levő pólusok 
kezelésére szükség lehet felületkezelő ágensre.

Előzőleg festett felületek
St3, St2 (ISO MSZ 8501:1)

Alkalmazási körülmények
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, 070" belső átmérőjű fúvókával és megfelelő levegő dűzni. Adalékok 
használatának esetében alkalmazzunk 0,110”-os belső átmérőjű folyadékfúvókát.

Levegő nélküli (airless):
               Sűrítési arány: 30:1 (min.)*
               Szállítási telj.: 3,0 (gallon/min – GPM)
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                Fúvóka: 0,017-0,021" (adalékok esetében: 0,035 – 0,041”)
                Kimenő nyomás: 145-160 bar
                Szűrő méret: 60 mesh (Adalékok esetében távolítsuk el a szűrőket!)

* Teflon tömítés javasolt, melyet a szivattyú gyártótól lehet beszerezni.

Ecsetelés, hengerlés: Tartálybelső bevonása esetén nem ajánlott, kivéve ha hegesztési varratok 
bevonására alkalmazzuk. 
A megfelelő külső megjelenés elérése érdekében szükség lehet több réteg felvitelére, hogy az 
ajánlott szárazréteg-vastagságot és a kellő fedést elérjük. Kerüljük a túlzott átkenést, 
áthengerlést!
A jobb eredmény érdekében alkalmazzunk kötő réteget, kb. 10 perc száradási időt hagyva, 24 oC-
on. Üvegcsillám (GF), vagy vasoxid (MIO) adalékok esetében legjobb a szórással történő 
felhordás.

Ecsetelés
Használjunk közepes szálú ecsetet.

Hengerlés
Használjunk 3/8” bolyhú henger, oldószerálló tengellyel. 

Keverés: Az alapanyagot keverjük fel motoros keverővel külön-külön, majd a komponenseket 
1:1 térfogatarányban keverjük össze!
Hagyjuk az összekevert elegyet 15 percig pihenni, mielőtt hígítanánk, ha az anyag hőmérséklete 
21 oC alatt van. 21 oC felett nincs szükség pihentetésre. 
NE keverjünk be részmennyiségeket, Az adalékokat (GF & MIO) lassan adjuk az elegyhez állandó 
keverés mellett. 

Keverési arány: 1:1 (10 rész A és 10 rész B komponens)

Üvegcsillám (GF): 215 g/l
Vasoxid (MIO): 240 g/l

Hígítás: Szórásnál: hígítható 10 %-ig (tf), CARBOLINE 2-es hígítóval, 
Ecsetelésnél és hengerlésnél: hígítható 12 %-ig (tf), CARBOLINE 33-as hígítóval

Figyelem: Más hígító használata, mint amit a CARBOLINE ajánlott, megváltoztathatja a 
feldolgozási tulajdonságot. Ez a jótállás elvesztésével jár!

Edényidő: 4 óra, 24°C-on, magasabb hőmérsékleten kevesebb!

Az edényidő akkor ér véget, amikor a bevonat „elveszti a testét” (összeesik), és ragacsossá kezd 
válni.  

Alkalmazási körülmények

Körülmények Anyag Felület Környezet Páratartalom
Minimum 10 C 4 C 4 C 0 %
Maximum 32 C 60 C 49 C 85 %
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Ne alkalmazzuk, ha a felület hőmérséklete 3 C-val a harmatpont alatt van!

A harmatpont alatti hőmérséklet következtében az alapon bekövetkező kondenzáció futórozsdát 
eredményezhet az előkészített acélfelületen, ami károsan befolyásolja a bevonat tapadását az 
alaphoz.  

Egyedi hígítási és alkalmazási technikák szükségesek a táblázatban jelölt körülményeket 
meghaladó, vagy alulmúló esetekben.

Száradási idők: Az alább megadott idők 75-125 m szárazréteg vastagságra vonatkoznak.
Vastagabb réteg, nem megfelelő szellőztetés, vagy hidegebb hőmérséklet megnöveli a 
száradási időt és az oldószer bezáródásához és idő előtti meghibásodáshoz vezethet! 

Felületi hőmérséklet Kezelhetőség Rétegek közötti
átkenhetőség

Érintésszáraz

4 C 30 óra 48 óra 3 óra
10 C 20 óra 24 óra 2 óra
16 C 8 óra 10 óra 1 óra
24 C 5 óra 7 óra 45 perc
32 C 3 óra 4 óra 30 perc

A maximális átkenési idő 1 év (!) minden különösebb felületkezelés szükségessége nélkül!!!

A minimális száradási idő alámerüléses üzemmód esetén 24 C hőmérsékleten 5 nap (!). 
16 C hőmérséklet alatti száradásnál nem ajánlott az alámerüléses üzemmód.

Szerszámok tisztítása: CARBOLINE 2-es hígítóval.
Kiömlés esetén itassuk fel és helyezzük el a helyi szsabályoknak megfelelő módon és helyen.

Szellőztetés és biztonságtechnika 
FIGYELEM: A PÁRÁK/GŐZÖK ROBBANÁSVESZÉLYESEK!
Tartsuk távol szikrától és nyílt lángtól! Zárt térben a dolgozóknak frisslevegős 
légzőkészülék viselése kötelező!
Különösen érzékeny személyeknek védőkesztyű vagy védőkrém alkalmazása 
ajánlatos! Minden elektromos készüléket és berendezést az országos villamos 
érintésvédelmi szabványnak megfelelően kell készíteni és földelni, robbanásveszélyes
helyeken! A munkásoknak nem mágnesezhető szerszámokat kell használniuk, 
valamint vezető és szikramentes cipőt kell viselniük! 

Szellőztetés
Tartály belső, vagy zárt téri alkalmazáskor levegő átcirkuláltatásáról gondoskodni kell a száradási 
idő teljes befejeződéséig! A szellőztető rendszernek alkalmasnak kell lennie arra, hogy az oldószer 
gőzök ne érjék el a robbanási koncentráció alsó határértékét! A megfelelő szellőztetés mellett friss 
levegős légzőkészülék, légző maszk biztosítása szükséges a munkát végző személyek számára!
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FIGYELEM!
OLVASSA EL ÉS TARTSA BE ENNEK A TERMÉKISMERTETŐNEK ÉS EZEN TERMÉK
BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAPJÁNAK VALAMENNYI ELŐÍRÁSÁT.
ALKALMAZZUK A SZOKÁSOS, DOLGOZÓKRA VONATKOZÓ BIZTONSÁGTECHNIKAI 
RENDSZABÁLYOKAT! 

Kiszerelés: A komponens: 10 l
B komponens: 10 l

Lobbanáspont (Setaflash):
             A komponens: 28 °C

              B komponens: 22 oC
 

Tárolás: 4 - 38 C hőmérsékleten, 0-100 % páratartalom mellett, beltéren.

Tárolhatóság: 36 hónap (24 C hőmérsékleten)

Forgalmazó: GÉNIUS MBT kft, 3700 Kazincbarcika, Mikszáth K. u. 5, fsz. 3.                                           
Internet honlap: www.geniusmbt  .  hu           Mobil: 30/9 351 592               E-mail: info@geniusmbt.hu 

mailto:info@geniusmbt.hu
http://www.geniusmbt.hu/

