
CARBOGUARD 893
Termékismertető

Típus: Két komponensű epoxi-poliamid alapozó

Tulajdonságok: Magas szilárdanyag tartalmú, sűrűrétegű epoxi alapozó és közbenső bevonat,
kiváló korrózióállósággal. Lehet szórni, hengerelni és ecsetelni, s egy kemény, szívós film 
alakjában szilárdul, mely kiváló kopásállósággal rendelkezik. Kiváló számos fedőbevonat 
alapozójaként és különféle feldolgozási körülmények között.

● kiváló korrózióvédelem,
● jó rugalmasság és alacsony feszültség száradáskor más epoxi bevonatokhoz

                  képest,
● kiváló réteg-jellemzők
● megfelel a legszigorúbb Szerves Illóanyag Tartalom (VOC) rendelkezéseknek.

Ajánlott alkalmazás: Általános célú epoxi alapozó szemcse szórással tisztított felületekre, 
vagy közbenső bevonatként cinkszilikát-primerre alkalmazható. Fedőbevonattal kell ellátni 
szerkezeti acél, beton, berendezések és tartály külső esetén korrozív körül-mények esetén.

Nem ajánlott alkalmazás: Alámerüléses üzemmód, vagy erős oldószerek és tömény savak
          fröcskölése, elárasztása esetében.

Kémiai ellenállóképesség: ( javasolt fedőbevonattal )

Hatóközeg Fröcskölés, elárasztás Gőzök
savak jó nagyon jó
lúgok jó kiváló

oldószerek nagyon jó kiváló
sóoldatok kiváló kiváló

víz kiváló kiváló

Hőmérsékletállóság:   Száraz hőnél: Folyamatosan  93°C
                                                                  Csúcsban:       121°C
Alap:  Megfelelően előkészített acélra, betonra, vagy más javasolt felületre.

Összeférhetőség más bevonatokkal: Szervetlen cinkbevonatra közbenső bevonatként alkal-
mazható és fedőbevonata lehet, vagy átvonható a legtöbb epoxi, poliuretán, akril és más javasolt
bevonattal. Szervetlen cink bevonatra történő felvitelkor egy vékony köztes rétegre van szükség a 
felhólyagosodás megakadályozása végett.
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Szilárdanyag-tartalom:   77  2 tf % 

Illékony szerves anyagtartalom (VOC):     195 g/l

Ajánlott szárazfilm vastagság rétegenként:
75 m, enyhe környezeti hatások esetén, vagy Carbo Zink alapozóra, mint közbenső bevonat.
Szigorúbb hatások esetében:                 100-150 m 
250 m rétegvastagságnál nagyobb réteg nem ajánlott! A túlzott rétegvastagság szervetlen cink 
bevonaton a réteg sérüléséhez vezethet.

Elméleti kiadósság:    10,3 m2 /1 ,      75 µm szárazréteg-vastagságnál  

A keverési és a felhordási vesztességek változóak és a munka anyagszükségletének megbecslésekor ezt figyelembe kell
venni.

Tárolás:                     4 - 43 C hőmérsékleten, páratartalom 0-90 %, mellett beltéren.

Tárolhatóság:           24 hónap, beltéri tárolásnál, 24 C hőmérsékleten

Színárnyalat:             vörös (0500), sárga (0600), szürke (0700), és fehér (0800)

Fényesség:                 tojáshéj

Sűrűség:                     1,570 g/cm3

Lobbanáspont: A rész: 16°C ;
B rész: 15°C

Felület előkezelés:    Olaj és zsírtalanítás,  CARBOLINE 2-es hígítóba mártott ronggyal.

Acél:         Szemcseszórás Sa 2 minőségre az MSZ ISO 8501-1 szerint, 25-50 m felületi
                  érdességig.

Betonnál: Tiszta, száraz, simított betonra simítóvassal vagy közvetlenül a megkötött betonra,
ha a nem simított beton a követelmény. A szórt betonfelületet először le kell porszívózni. Az 
adalékanyagokkal kezelt betonfelület esetén egy próbafelülete kell lekenni és ezen megvizsgálni a 
kellő tapadást. Új betont csak a 28 napos kötési idő után lehet bevonni. Az üregek felületkezelést 
igényelhetnek. Fúvassuk le, vagy porszívózzuk fel a homokot és port a felület-előkészítést 
követően.

Keverés:   A komponenseket külön-külön fel kell keverni, majd ezt követően a komponenseket 
1:1 térfogatarányban kell összekeverni. Szóráshoz 12 %-i CARBOLINE 2-es hígítót 
használjunk, ecsetelés, hengerlés esetében 25%-ig CARBOLINE 33 -as. hígítót kell hozzáadni.

Figyelem: Másfajta hígító alkalmazása módosíthatja a feldolgozási tulajdonságokat, egyben 
                  a jótállás elvesztésével is jár.

Forgalmazó: GÉNIUS MBT kft, 3700 Kazincbarcika, Mikszáth K. u. 5, fsz. 3.                                         
Internet honlap: www.geniusmbt  .  hu           Mobil: 30/9351 592         E-mail: info@geniusmbt.hu

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


- 3 -

Edényidő:  kb. 4 óra, (.24°C-on). A felhasználhatósági idő végét a nagyfokú viszkozitás növekedés 
jelzi. 12% feletti hígítás az edényidőt 2 órára csökkenti!

Alkalmazási körülmények:

Anyag Felület Környezet Páratartalom
Normál 16-29 C 16-29 C 16-29  0-80 %
Minimum 10 C 10 C 10 C 0 %
Maximum 32 C 57 C 43 C

Ne alkalmazzuk, ha a felület hőmérséklete kevesebb mint harmat-pont + 3 C! 
Egyedi hígítási és alkalmazási technikák szükségesek a táblázatban jelölt körülmények alatt, vagy
felett.

Szórás: A magas szilárdanyag tartalom miatt a szórási technikán bizonyos változtatást kell tenni. A 
nedves rétegvastagság könnyen elérhető. A következő szóró berendezések alkalmasak a gyártó 
szerint: Binks, DeVilbiss, Graco, Wagner, vagy LAURIUS.

Hagyományos szórás: Nyomástartó edény, kettős szabályzóval, minimum 3/8" belső átmérőjű 
anyagtömlővel, 0,070" belső átmérőjű fúvókával és megfelelő levegő dűznivel.

Levegő nélküli (airless):
                           Szivattyú arány: 30:1 (min)*
                           GPM (gallon/min): 3,0 
                           Anyagtömlő 3/8" (min)
                           Fúvóka: 0.017-0.021"
                           Kimenő nyomás: 145-160 bar
                           Szűrő méret: 60 mesh

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

Ecsetelés, hengerlés: Közepes szálú ecsetet, rövid bolyhú hengert használjunk. Kerüljük a
túlzott átkenést, áthengerlést. Két réteg a szükséges megjelenést, fedést és rétegvastagságot 
biztosítja. Átkenést 24 C hőmérsékleten 10 percen belül tegyük meg.

Száradási idők: A megadott idők 100 m szárazrétegvastagságra vonatkoznak. Vastagabb réteg, nem 
megfelelő szellőztetés, vagy hidegebb hőmérséklet megnöveli a száradási időt és az oldószer 
bezáródásához és idő előtti károsodáshoz vezethet. 

Kézszáraz:          3 óra mulva,  24 C hőmérsékleten
Kezelés száraz:   6 óra múlva, 24 C hőmérsékleten

Felület hőmérséklete Átvonható
10 C 24 óra
16 C 16 óra
24 C 8 óra
32 C 4 óra
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Időjárás hatására  krétásodás léphet fel, ami vizes mosással eltávolítandó, majd szárítással további
fedő bevonat felviteléhez előkészítjük a felületet.

Maximális átvonási idők:

Felület hőmérséklete Epoxi esetén Poliuretán esetén Vizes alapú
10 C 30 nap 90 nap 14 nap
24 C 30 nap 90 nap 14 nap
32 C 15 nap 30 nap 14 nap

Ha  a  maximális  átvonási  időt  meghaladtuk,  akkor  a  felületet  érdesíteni  kell  az  új  réteg
felvitele előtt!

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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