
CARBOGARD 888

Termékismertető

Típus: Epoxi poliamid 

Általános tulajdonságok: Egyrétegű vastagfilm képzésére alkalmas, korrózióálló alapozó/fedő, 
amely a szokásos epoxik kikeményedési tartománya alatt térhálósodik. 

● Alapozó/DTM fedő
● Alacsony kikeményedési hőmérséklet (1 - 2 oC)
● Szívós, kopásálló filmréteg
● Kielégíti a legszigorúbb VOC (szerves illóanyag tartalom) előírásokat
● Kiváló átvonhatósági időintervallum
● Kielégíti az "A" osztályú súrlódási koefficienst és a csúszásvizsgálati 
   kritériumokat, amelyek nagyfeszültségű csatlakozó felületekre (NF) vonatkoznak.

Ajánlott alkalmazás: Mint alapozó/fedő bevonat közvetlenül acélra hordható fel, valamint 
használható közbenső bevonatként, illetve alacsony hőmérsékletű körülmények között. Kiválóan 
alkalmazható műhelykörülmények között, ahol gyors kezelés, vagy szállítás az igény. Ajánlható 
szerkezeti acélok, tartályok, csővezetékek, és egyéb üreges ipari alkalmazású berendezések 
korrózióvédelmére.
Ugyancsak alkalmas savas nyersolaj tartályok belső bevonatára és egyéb alámerüléses igénybevétel 
esetén, két-, vagy három rétegű rendszerben.

Nem ajánlott alkalmazás: alámerüléses üzemmódban, kivéve, ahová kifejezetten ajánlják, erős 
savak hatásának kitenni, vagy olyan területekre, ahol a krétásodás nem kívánatos.

Kémiai ellenálló képesség:

Hatóanyag Alámerülés Fröcskölés Pára
Savak nem ajánlott gyenge nagyon jó
Lúgok nem ajánlott kiváló kiváló
Oldószerek nem ajánlott jó nagyon jó
Só oldatok kiváló kiváló kiváló
Víz kiváló kiváló kiváló
Savas nyersolaj kiváló kiváló kiváló

Hőmérsékletállóság: (nem alámerüléses üzemmódban)
                                         Folyamatosan:  93 °C
                                         Csúcsban: 121 °C*

*107 °C felett elszíneződés figyelhető meg, ami nem jár a réteg integritásának elvesztésével.
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Alap: Megfelelően előkészített acélra, betonra, vagy egyéb megfelelő felületre hordható fel.

Összeférhetőség: Közvetlen feldolgozható cinkszilikátra, katalizált epoxira, vagy egyéb ajánlott 
bevonatra. Fedőbevonatként szóba jöhet epoxi, poliuretán, vagy akril bevonat, vagy egyéb más, 
ajánlat szerint.
*Szervetlen cinkbevonatra történő felhordáskor szükség lehet egy átködölésre! 

Elméleti szilárdanyag tartalom a keverékben: 60%  2 tf %

Illékony szervesanyag tartalom (VOC): 330 g/l
Hígítás:

Hígító: 15-ös; 403 g/l * kismértékben függhet a színtől!

Ajánlott szárazfilm rétegvastagság (rétegenként):
 

            75-125 m

Rétegenként a 200 m-t meghaladó szárazréteg vastagság nem ajánlott 

Elméleti kiadósság:  6,0 m2/1, 100 µm szárazréteg vastagságnál
A keverési és a felhordási vesztességeket számításba kell venni az adott feladat 
anyagszükségletének megbecsülésekor.

Tárolás: 4 - 43 C hőmérsékleten, 0-100 % páratartalom mellett, beltéren.

Tárolhatóság: 24 C hőmérsékleten: "A" komponens:  36 hónap.
"B" komponens: 24 hónap

Színárnyalatok: A szürke (0700) és a sárga (0600) állandó színek. Egyedi igény esetén más színek 
is rendelhetők. 

Fényesség: Selyem 

(Napfény hatására az epoxik fényessége csökken, színük változhat és krétásodhatnak).

Lobbanáspont:          A komponens: 12°C
                                          B komponens: 13°C
                                          hígító: 23 °C

Felhasználási útmutató
Felület előkezelés: Olaj és zsír eltávolítása CARBOLINE 2-es hígítóval.

Acél (nem alámerülés esetén): Enyhe szemcseszórás Sa 2, - 25-50 m felületi érdesség.

Alámerülés esetén:  Szemcseszórásos tisztítás Sa 2 1/2 minőségre, 50-75 m felületi érdességig.

Galvanizált felület esetén: Oldószeres tisztítás. A felületnek tisztának és száraznak kell lennie!
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Beton: A felületnek tisztának, száraznak és szabad kötőanyag-, valamint egyéb szabad komponenstől és 
szennyeződéstől mentesnek kell lennie!

Keverés: Az alapanyagot keverjük fel motoros keverővel külön-külön, majd a komponenseket 
1:1 térfogatarányban keverjük össze!

Hígítás: hígítható 15-ös hígítóval, 7,5 g/l-ig

Figyelem: Más hígító használata megváltoztathatja a feldolgozási tulajdonságot. Ez a jótállás   
elvesztésével jár!

Edényidő: 4 óra , 24°C-nál, magasabb hőmérsékleten kevesebb.

Alkalmazási körülmények:

Körülmények Anyag Felület Környezet Páratartalom
Normál 16-29 C 16-29 C 16-32  0-65 %
Minimum 10 C 2 C 2 C 0 %
Maximum 32 C 57 C 49 C 85 %

Ne alkalmazzuk, ha a felület hőmérséklete 3 C-val a harmatpont alatt van!

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

Szórás: A magas szilárdanyag tartalom miatta szórási technikán bizonyos változtatást kell tenni. A 
nedves rétegvastagság könnyen elérhető. 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, .070" belső átmérőjű fúvókával és megfelelő levegő dűzni.

Levegő nélküli (airless):
               Sűrítési arány: 30:1 (min.)*
               Szállítási telj.: 3,0 (gallon/min – GPM)
                Anyagtömlő: Ø 3/8" (min.)
                Fúvóka: 0,017-0,021"
                Kimenő nyomás: 145-160 bar
                Szűrő méret: 60 mesh

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

Ecsetelés, hengerlés: Közepes szálú ecsetet, rövid bolyhú hengert használjunk. 
Kerüljük a túlzott átkenést, áthengerlést! A megfelelő külső megjelenéshez, vagy a kívánt 
szárazréteg eléréséhez, vagy a megfelelő takaráshoz két rétegre is szükség lehet!
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Száradási idők: A 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! 

Kézszáraz:  2 1/2 óra 24 C hőmérsékleten
Kezelés száraz: 6 1/2 óra 24 C hőmérsékleten

Felületi hőmérséklet Kezelhetőség Rétegek közötti
átkenhetőség

Végső kiszáradás

2 C 16 óra 18 óra 3 nap
10 C 9 óra 8 óra 2 nap
24 C 3 óra 4 óra 1 nap
32 C 1óra 2 óra 12 óra

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.

Szellőztetés és biztonságtechnika 
FIGYELEM: A PÁRÁK ROBBANÁSVESZÉLYESEK!
Tartály belső, vagy zárt téri alkalmazáskor levegő átcirkuláltatásáról gondoskodni kell a száradási 
idő befejezéséig! 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!
Robbanás biztos elektromos lámpát használjunk! A túl érzékeny személyeknek tiszta védőruhát, 
védőkesztyűt kell viselni és/vagy az oldószer hatásának kitett felületeken védőkrémet kell 
használniuk!

Szerszámok tisztítása: CARBOLINE 2-es hígítóval.

FIGYELEM!
OLVASSA EL ÉS TARTSA BE ENNEK A TERMÉKISMERTETŐNEK ÉS EZEN TERMÉK
BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAPJÁNAK VALAMENNYI ELŐÍRÁSÁT.
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