
CARBOGUARD 635
Termékismertető

Típus: Térhálósodó epoxi-poliamin

Tulajdonságok: Egy minden célnak megfelelő, alámerülésre alkalmas epoxi, ami igen sok előnnyel 
rendelkezik, beleértve az alacsony hőmérsékleten történő kikeményedést, felületi toleranciát, az 
gyorsan átvonhatóságot, a felhordás és a kikeményedés során mutatott toleranciát a nedvességgel 
szemben, és a kiemelkedő korrózióálóságot.
Közvetlenül felhordható a fémre, mint korrózióálló alapozó, vagy mint egy közbenső bevonat más
alapozóra. Alkalmas karbantartásra és új projectek esetében is, a kiváló felületi nedvesítő 
tulajdonságának köszönhetően, és a gyorsan kezelhetővé válása (száradása) következtében. 
Ugyancsak használható ivóvízben történő alámerüléshez, valamint friss vagy sós(tengeri) vízben 
történő kitétel esetén is. 

Kiemelkedő előnyök
● alacsony hőmérsékleten történő kikeményedés (0 oC körül)
● kiváló korrózióvédelem,
● kiváló felhordási tulajdonságok 
● gyors átvonhatóság
● a felhordás során toleráns a nedvességgel szemben
● elhúzódó átvonhatóság atmoszférikus kitétel esetén   
   (6 hónap a legtöbb fedőbevonat esetén)

Szín: ivóvízhez használt: beige (0200), szürke (0700) és fehér (0800), egyéb színek: vörös és fekete

Fényesség: selyem

Alapozó: önalapozó

Ajánlott szárazréteg-vastagság (DFT): 100 – 150 µm/réteg

Szárazanyag-tartalom: 65 % (tf)

Elméleti kiadósság: 25,6 m2/l, 25 µm szárazréteg vastagságnál
  6,4 m2/l, 100 µm szárazréteg vastagságnál
  4,3 m2/l, 150 µm szárazréteg vastagságnál

A gyakorlati kiadóssághoz vegyük figyelembe a keverési és felhordási vesztességeket!

Illékony szervesanyag-tartalom (VOC):  296 g/l (Színtől függően változhat!)
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Hőmérsékletállóság:   Száraz hőnél: Folyamatosan   82°C
                                                                  Csúcsban:       104°C

Engedélyek: Ivóvízre vonatkozó felhasználói határtérték: 24 oC (75 oF)
max. szárazréteg-vastagság: 300 µm
rétegek száma: 2 (150 µm/réteg)
Rétegek közti száradási idő: 45 min
Kategória: ≥ 3.000 gal (tartály)
max. szárazréteg-vastagság: 450 µm
max. rétegek száma: 3 (150 µm/réteg)
Rétegek közti száradási idő: 24 h
Kategória: ≥ 50.000 gal (tartály)

Korlátozások: Az epoxik veszítenek a fényességükből és alkalmanként krétásodhatnak 
napsugárzás hatására.

Fedőbevonatok
Átvonhatók akrilokkal, epoxikkal, alkidokkal, poliuretánokkal és polisziloxánokkal, a 
kitételtől és az igényektől függően.

Alapok és felület-előkészítés
Általában Távolítsunk el minden olajat, zsírt a festendő felületről, egy tiszt rongy segítségével, amit

CARBOLINE 2-es hígítóba, vagy toluolba mártottunk. 

Acél Környezeti hatás esetén: Optimális teljesítmény eléréséhez: kézi, vagy kisgépi tisztítás, 
SSPC-SP 2, vagy SSPC-SP 3 szerint, vagy SSPC-SP 11 szerint, rozsdamentes felületet 
eredményezve.
A maximális teljesítmény eléréséhez tisztítsuk SSPC-SP6-ra, max. 40 – 70 µm felületi 
érdességig.  
Alámerüléshez: Fémtiszta felület, SSPC-SP10 minimum.

Galvanizált acél
 A galvanizált felületnek érdesítésre van szüksége ahhoz, hogy optimális 
tapadást/teljesítményt érjünk el egy nagy rétegvastagságú epoxival. Távolítsunk el minden 
szennyeződést az SSPC-SP1-nek megfelelően; biztosítsuk, hogy olyan vegyi anyag ne 
maradjon a felületen, amely károsan befolyásolhatná a tapadást; érdesítsük a felületet 
kellő érdességig (min. 25 µm), az SSPC-SP7, vagy SP11 elfogadható.  

Beton, vagy CMU
Távolítsunk el minden laza, nem tömör betonréteget. Távolítsunk el minden olajat és 
minden nem kompatibilis szigetelő, vagy egyéb adalék anyagot. Ne hordjunk fel bevonatot
addig, amíg a beton el nem éri a 28 napos kötési időt (21 oC-on és 50% relatív 
páratartalom mellett).

Saválló acél 
A felületi profilnak sűrű, 25 – 75 µm-os érdesség szükséges, ami leginkább koptató 
szemcseszórás révén érhető el. Távolítsunk el minden szennyeződést, amely károsan 
befolyásolhatná a saválló acélra történő tapadást a tervezett üzem során, mint a beágyazott 
vas és klorid.  

- 3 -

Forgalmazó: GÉNIUS MBT kft, 3700 Kazincbarcika, Mikszáth K. u. 5, fsz. 3.                                         
Internet honlap: www.geniusmbt  .  hu           ACN Tel: 48/898-139         E-mail: info@geniusmbt.hu

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


Keverés és hígítás
Keverjük fel külön-külön a komponenseket, majd egybeöntés után keverjük addig, amíg
homogén nem lesz.

Hígítás Levegős szóráshoz hígítsunk 8%-ig (térfogatosan) CARBOLINE 248-as, vagy #76-os 
hígítóval, vagy #33-as hígítóval 8%-ig, ecsetelés és hengerlés esetén. 
Alámerülés esetén (ívóvíz esetén is) használjunk #38-as hígítót, 8% (tf) mértékig.

Keverési arány: 4:1 (A:B)

Edényidő: 3 óra, 24 oC-on és kevesebb magasabb hőmérsékleten (és nagyobb rétegvastagság 
esetén)
Az edényidő akkor ér véget, ha az anyag már túlviszkózus ahhoz, hogy 
felhordjuk.

A felhordás eszközei
Hagyományos(levegős) szórás

Nyomástartó edény, kettős szabályzóval, minimum 3/8" belső átmérőjű anyagtömlővel, 
0.070" (1,77 mm) belső átmérőjű fúvókával és megfelelő levegő dűznivel..

Levegő nélküli (airless):
Sűrítésiarány: 30:1 (min)*
GPM (gallon/min): 2,5 (9,5 l/min)
Anyagtömlő 3/8" (min) (9,05 mm)
Fúvóka: 0.017”-0.021" (0,43 – 0,53 mm)
Kimenő nyomás: 140-170 bar
Szűrőméret: 60 mesh

* teflon tömítés javasolt, melyet a szivattyú gyártónál lehet beszerezni,

Ecsetelés, hengerlés
Nedves felület esetén a legajánlatosabb eljárás az ecsetelés és a hengerlés. Többszöri 
áthúzásra is szükség lehet a kívánt megjelenés, az ajánlott szárazréteg-vastagság és a kellő 
fedés eléréséhez. Kerüljük el a fölösleges újra ecseteléseket és újra hengerléseket. A 
legjobb eredmény érdekében a szüksége átvonást 10 percen belül végezzük el (24 oC-on).
Használjunk közepes szálú ecsetet, rövid bolyhú hengert.

Alkalmazási körülmények

Anyag Felület Környezet Páratartalom
Minimum 7 C -7 C -7 C 0 %
Maximum 32 C 49 C 38 C 95%

Ne alkalmazzuk, ha a felület hőmérséklete kevesebb mint a harmatpont + 3 C! 
A CRBOGUARD 635 egyedülálló a nedves alap tolerálása vonatkozásában (lásd az ecsetelési és
hengerlési útmutatót fentebb)
Egyedi hígítási és alkalmazási technikák szükségesek a táblázatban jelölt körülmények alatt, vagy
felett.
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A megadott száradási idők rétegenkénti 100 - 150 m szárazrétegvastagságra vonatkoznak. Ezektől 
a rétegvastagságoktól való eltérés veszélyeztetheti a réteg teljesítményét és tapadó képességét.
Vastagabb réteg, nem megfelelő szellőztetés, vagy hidegebb hőmérséklet megnöveli a száradási időt
és az oldószer bezáródásához és idő előtti károsodáshoz vezethet. Túlzott nedvesség és a felületen 
történő kondenzáció a száradási fázis során nm feltétlenül befolyásolja a teljesítményt, de 
elszíneződést és felületi pírt okozhat. Minden homályosodást és pírt vizes átmosással el kell 
távolítani, mielőtt átvonnánk a felületet. Amennyiben már túlléptük a maximális átvonhatósági időt,
a felületet érdesíteni kell átsöprő szemcseszórással, vagy szemcseszórás révén, mielőtt a következő 
réteget felhordanánk. Gyorsított szárítás igénye esetén konzultáljunk a CARBOLINE 
ügyfélszolgálatával (GÉNIUS MBT Kft). 

Felület hőmérséklete Érintésszáraz Kezelhető Átvonhatósági
minimum

Átvonhatósági
maxuimum

- 7 C 4 h 36 h 24 h 180 nap
2 C 2 h 16 h 2 h 180 nap
10 C 1 h 10 h 1 h 180 nap
24 C 30 min 3 h 45 min 180 nap
32 C 15 min 30 min 30 min 180 nap

Tisztítás és biztonságtechnika
Tisztítás

Használjunk #2-es hígítót, vagy acetont. Kiömlés esetén gyűjtsük össze (itassuk fel) a kiömlött 
anyagot és gondoskodjunk az érvényeben levő környezetvédelmi utasításoknak megfelelő 
elhelyezéséről.

Biztonságtechnika
Olvassuk le és tartsuk be ennek a terméknek a műszaki adatlapban és a biztonságtechnikai 
adatlapjában lévő utasításokat. Viseljünk védőfelszerelést, védőkesztyűt és védőkrémet az 
arcunkon, kezünkön és az érintkezésnek kitett testfelületeken.

Szellőztetés
Amennyiben sor kerül alkalmazásra egy tartálybelső készítése során, vagy zárt térben, alapos 
cirkulációt kell létrehozni a felhordás alatt és az után, mindaddig, amíg a bevonat ki nem 
keményedett (ki nem száradt). A ventillációs rendszernek képesnek kell lennie arra, hogy 
megakadályozza az alkalmazott oldószer alsó robbanási határkoncentrációjának elérését.
A felhasználónak vizsgálnia és folyamatosan figyelnie kell az oldószer koncentráció alakulását,
hogy biztosítani tudja valamennyi személy biztoságát. Ha ebben nem biztos, vagy nem képes 
monitorozni az oldószer szintet, használjon MSHA/NIOSH által jóváhagyott frisslevegős 
készüléket.

Elővigyázatosság
Ez a termék gyúlékony oldószert tartalmaz. Tartsuk távol szikrától és nyílt lángtól. 
Minden elektromos készüléknek és berendezésnek a nemzeti elektromos előírások szerinti 
földelése szükséges. Azokon a területeken, ahol robbanásveszély áll fenn, használjunk nem-
ferromágneses szerszámokat, és viseljünk elektromosan vezető és nem-szikrázó lábbelit
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Kiszerelés, kezelés és tárolás
Eltarthatóság
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A komponens: 24 hónap*, 24 C hőmérsékleten
B komponens: 24 hónap*, 24 C hőmérsékleten

*Ha az ajánlott körülmények között és eredeti edényben tárolják

Szállítás súly: 1 gallon: kb.  7 kg
5 gallon: kb. 32,5 kg

Tárolás: 4 - 38 C hőmérsékleten, páratartalom 0-95 %, mellett beltéren, száraz 
körülmények között.

Lobbanáspont: A komponens: 19 °C ;
B komponens: 27 °C
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