
CARBOGUARD 942

Termékismertető

Típus: Oldószermentes, kétkomponensű, amin vegyülettel térhálósított epoxi

Tulajdonságok: Önmaga alapozójaként használható  nagy szilárdanyag tartalmú bevonat.  A felvitt
bevonat kiszáradást követően rendkívül kemény és ellenálló lesz mechanikai sérülések és kopással
szemben.

Kiemelkedő előnyei:
● kiváló korrózióvédelmi tulajdonságok tengervíz és friss víz esetén alámerüléses módban
● kiváló ellenállás nyers és finomított olajipari termékekkel szemben
● kiváló ellenálló képesség mechanikai és koptató igénybevétellel szemben
● kiváló korróziós ellenálló képesség nyomásalatti vízvezetékek és tengerbe merülő 
    vezetékeknél
● 1 mm vastagságig egy rétegben felhordható 

Szín:            sárga (RAL: 1005 - mézsárga)

Fényesség: fényes
Az epoxik napfény hatására krétásodnak, azaz veszítenek fényükből

Alapozók: önalapozó

Elméleti szilárdanyag tartalom: 98 tf% +/- 2%

Ajánlott szárazréteg vastagság: több réteg esetén 200-300 m rétegenként
                                                 egy rétegben, nedveset a nedvesre: 500-1000 m 

Elméleti kiadósság: 

 200 m esetén 4,9  m2/l
 300 m esetén 3,3  m2/l
 500 m esetén 1,96 m2/l
1000 m esetén 0,98 m2/l

A munka kivitelezéséhez szükséges anyagmennyiség számításához vegyük figyelembe a keverési és
szórási gyakorlati veszteségeket!

Hőmérsékletállóság: 
Száraz melegben:

Folyamatosa:   90 oC
Nem folyamatosa: 110 °C

Maximális hőmérséklet alámerülés esetén:   40 °C
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Alkalmazási útmutató:
Felület előkezelés: A felületnek tisztának és száraznak kell lenni. Szükséges az olaj, zsír és minden

olyan anyag eltávolítása a felületről, amely a bevonat tapadását károsan befolyásolná. 

Fémfelületen:
Alámerüléshez:      Sa 3-as tisztasági fokozatra szemcseszórással,

Nem-alámerüléshez: Sa 2 ½ 

Felületi érdesség: 40 - 75m.

Beton: Alkalmazzuk száraz és tiszta felületre, mely mentes portól és szennyeződésektől. Az új 
beton a normál 28 napos 24 C-on, 50 % relatív nedvességtartalom alatti kötésidőn túli legyen, 
vagy az aktuális hőmérsékletnek megfelelő kötési időn túli. Mind az új, mind a régi betont szemcse-
szórással tisztítsuk meg laza és durva részektől a megfelelő tapadás biztosítása végett. A 
szemcseszórt felületet portalanítani, tisztítani kell! Az egyenetlen felületet először ki kell 
egyenlíteni!

Kémiai ellenállóképesség: (max. hőmérséklet 40 °C!)

Hatóközeg Alámerülés Fröcskölés Gőzök, párák
Hígított savak Nem ajánlott! jó jó
Hígított lúgok Nem ajánlott! jó jó
Olaj termékek kiváló kiváló kiváló
Sók kiváló kiváló kiváló
Víz kiváló kiváló kiváló

Szórás: A CARBOGUARD 942 oldószer mentes kivitelben készül és így szóráshoz bizonyos 
beállításokra lehet szükség:

Airless szórásnál:
  Sűrítési arány:             60:1 

                          GPM kimenet:             12 l/min
                          Anyagtömlő:                 3/8 " belső átmérő (min.)
                          Fúvóka:                         0,023”-0,028"
                          Kimenő nyomás:          275 bar

Teflon tömítés javasolt, ami a szivattyú gyártójától beszerezhető

A legjobb felhordáshoz a szivattyút szűrő nélkül használjuk, szifon csővel. A szivattyú 
szívócsonkját helyezzük közvetlenül a festék edényébe. 
A szórás során a „nedveset a nedvesre” elv betartása mellett növeljük a rétegvastagságot. 
Gyakran mérjük meg a nedves rétegvastagságot, ami a szárazréteg-vastagságnál kb. 10%-val 
magasabb. Győződjünk meg róla, hogy a kikeményedett réteg vastagsága nincs-e az előírt 
alatt. 
A gép és a szórófej közti tömlő hossza maximum 20 méter lehet, ajánlott elektromosan 
leszigetelni!
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Kiszerelési egységek:  A rész 6 liter
                                            B rész 4 liter

15,5 kg

Keverés: A komponenseket  külön-külön felkeverjük  motoros keverővel. Ezt követően történik  a két
komponens összekeverése a következő arányok szerint:

Térfogatarány
A komponens 6 l 1,5
B komponens 4 l 1

 
Hígító: A terméket nem szükséges higítani. Higitó alkalmazása a bevonat fizikai-kémiai jellemzőinek

megváltozásához vezethet!

Edényidő: 60 perc,  24 C-on kb, magasabb hőmérsékleten rövidebb. Az edényidő akkor ér 
véget, ha az anyag elveszti a tartását és megereszkedik. 

Alkalmazási körülmények:

Anyag Felület Környezet Páratartalom

Normál 20 - 30 C 20 - 29 C 20 - 30 C 30 - 70 %
Minimum 10 C 10 C 10 C 0 %
Maximum 32 C 32 C 32 C 85 %

Olyan felületekre ne alkalmazzuk, amelynek hőmérséklete kevesebb, mint a harmatpont + 3
C! 

Száradási idő:

Hőmérséklet
Érintés
száraz

Átkenések közti idő Végső
kiszáradásminimum maximum

10 C 72 óra 48 óra 72 óra 10 nap
20 C 48 óra 18 óra 24 óra 7 nap
30 C 24 óra 12 óra 24 óra 4 nap

Lobbanáspont:  A rész:  30 C
                                B rész:  45 C

Tárolás: 24 hónap a gyártási időtől számítva, zárt térben tárolva, hőtől, fagytól védett 
helyen. 24 C-on tárolandó, hőmérséklet határok 4 - 35 C.

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