
CARBOMASTIC 15 BNX
Termékismertető

Típus: Kétkomponensű, alumíniummal pigmentált cikloalifás amin epoxi-masztik bevonat

Tulajdonságok: Al-val pigmentált magas szárazanyag tartalmú masztik, kiváló akadályozó és 
korrózióálló tulajdonsággal. A CARBOMASTIC BNX –et kimondottan karbantartási célra 
fejlesztették ki. Könnyű felhordani szórással, ecseteléssel, és hengerrel, már meglévő bevonatra, 
(futó)rozsdás bevonatra és St2/St3-as előkészítettségű acél felületre.  

Kiemelkedő tulajdonságok

● Alkalmas fedőbevonat a legtöbb erősen tapadó már meglévő bevonatra 
● Kiváló lehetőség cinkben gazdag alapozók és galvanizált acél helyi javításra
● Az alumínium részecskékkel történt egyedi formulázás kivételes akadályozó 
   védelmet biztosít
● Alkalmazható egyrétegű rendszerként
● Megfelel a vonatkozó VOC előírásoknak

Színárnyalat: alumínium (C901), fémes vörös (M500) is rendelkezésre áll, többrétegű felhordás 
esetére, hogy a rétegek jól megkülönböztethetők legyenek.

Megjelenés: matt 

Alapozás: Önalapozó. Felhordható a legtöbb erősen tapadó már meglévő bevonatra, mint a szervetlen
hordozójú cink alapozók. Egy ködölő rétegre szükség lehet, a szervetlen cink alapozón történő 
hólyagosodás elkerülése céljából. 

Fedő bevonat: Akrilok, alkidok, epoxik és poliuretánok.

Ajánlott rétegvastagság: Már meglévő bevonatra 75 µm. és (futó)rozsdás acélszerkezetekre 
minimum 125 µm. Erős igénybevételre, egy vagy két rétegben 175 – 250 µm vastagságú réteg 
szükséges. Ne lépjük túl a rétegenkénti 250 m rétegvastagságot! 

Szilárdanyag tartalom: 86  2 tf % 

Elméleti kiadósság: 11,5 m2/1,   75 µm szárazréteg vastagságnál

  6,9 m2/1, 125 µm szárazréteg vastagságnál

Hőmérsékletállóság:
Száraz melegben, állandó hőhatás: 120 ° C-ig,
Csúcsban, esetenkénti hatásként 150° C-ig.

120 ° C felett elszíneződés léphet fel.
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Felhasználási utasítás
Általában
A felületnek tisztának és száraznak kell lenni. Alkalmazzunk megfelelő eljárást a piszok, por és olaj és 
más szennyeződések eltávolítására, amelyek károsan befolyásolhatják a bevonat tapadását.

Acél esetében
Az MSZ ISO 8501-1 szerint: Sa 2,5 fokozatnak megfelelő tisztaság és minimum 50- 75 µm-es felületi 
profil, a maximális teljesítmény érdekében. Az St2, St3, és Sa1-es minőség is elfogadható.

Galvanizált acélfelület (régi)
Sa1-es felületi tisztaság ajánlott

Galvanizált acélfelület (új)
Sa1-es felületi tisztaság ajánlott és alapozzuk a CARBOLINE cég által ajánlott speciális alapozóval.

Előzetesen fested felület
Enyhe szemcseszórás, vagy a felület egyéb érdesítése, mattítása. A megmaradó festéknek minimum 3B 
tapadási fokozatot kell elérni, az ASTM D3359 szerinti „ X”-vágási tesztnél. Alapozzuk a CARBOLINE
cég által ajánlott speciális alapozóval.

A felhordás eszközei
Szórás: A következő szóró berendezések alkalmasak a gyártó véleménye szerint Binks, DeVilbiss,    

Graco, Wagner, LAURIUS.

Levegő nélküli (airless):
                          Sűrítési arány: 30:1 (min.)*
                          GPM kimenet: 3,0 (min.) (12 l/min)
                          Anyagtömlő: 3/8 " belső átmérő (min.)
                          Fúvóka: 0,019-0,025"
                          Kimenő nyomás: 134-148 bar
                          Szűrő méret: 60 mesh
 Teflon tömítés javasolt, a szivattyú gyártótól beszerezhető.

Ecsetelés: Használjunk közepes sörtéjű ecsetet.

Hengerlés: Használjunk rövid bolyhú hengert fenol-gyanta maggal.

Keverés: Mindkét komponenst külön-külön felkavarni, majd egyesítve ezeket újra összekeverni. 

Keverési arány: 1 : 1 (A : B) tf

Hígítás: Hígítható CARBOLINE 2-es hígítóval 25 %-ig

Figyelem! Más típusú hígító használata megváltoztathatja a feldolgozási tulajdonságokat, ez a
jótállás elvesztésével jár.

Edényidő:  kb. 1 óra, 24 °C-on.
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Az edényidő akkor ér véget, amikor a bevonat túl viszkózussá válik, ilyenkor további felhasználásra
már nem alkalmas! 
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Tisztítás és biztonságtechnika
Tisztítás: Használjunk CARBOLINE 2-es hígítót. Ha a termék kiömlött, itassuk fel és helyezzük el az
abszorbenssel együtt a helyi környezetvédelmi előírások szerint. 

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

Alkalmazzuk a szokásos személyvédelmi biztonságtechnikai előírásokat. A hiperérzékeny személyeknek
védőruhát, védőkesztyűt kell viselniük és védőkrémet használniuk a fejen, és a kézen és a hatásnak kitett
felületeken. 

Szellőztetés 
Ha zárt térben kerül sor az alkalmazására, a fel-hordás alatt és az után a teljes kiszáradásig 
állandó levegőztetésre van szükség. A szellőztetési rendszernek alkalmasnak kell lenni arra, 
hogy elkerülhető legyen, hogy az oldószergőzök koncentrációja elérje az alsó robbanási 
határt! A felhasználónak folyamatosan figyelni kell az oldószerek koncentrációját és 
biztosítani, hogy az a megengedett határkoncentráció értéket ne lépje túl és minden dolgozó 
biztonságba legyen.  
Ha nem biztos, vagy nem képes ezt elérni, akkor MSHA/NOSH által engedélyezett frisslevegős
készüléket kell használni.

Óvó rendszabályok
Ez a termék gyúlékony oldószert tartalmaz! Tartsuk távol szikrától és nyílt lángtól! Minden 
elektromos készüléket és szigetellést földelni kell, a nemzeti szabványok szerint! Azokon a 
helyeken, ahol robbanásveszély áll fenn, a dolgozóknak nem-ferromágneses eszközöket és 
vezető, szikramentes cipőt kell viselni!

Alkalmazási körülmények:

Anyag Felület Környezet Páratartalom 
Normál 18-29 C 18-29 C 18-29 C 35-80 %
Minimum 10 C 10 C 10 C 0 %
Maximum 32 C 54  49 C 95 %

Az alap hőmérsékletének legalább 3 C-val a harmatpont felett kell lenni. 

A harmatpont alatti hőmérsékleten bekövetkező kondenzáció miatt az alapon futó rozsda 
jelenhet meg, ami kedvezőtlenül befolyásolja a bevonat tapadást az alaphoz. 
Egyedi felhordási technikára lehet szükség a normál felhasználási hőmérséklet alatt vagy felett. 
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Száradási idők: 

Felület Érintésszáraz Teljes
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hőmérséklete kikeményedés
10 C 24 óra 10 nap
16 C 20 óra 8 nap
24 C 16 óra 5 nap
32 C 12 óra 3 nap

A felsorolt száradási idők 75 - 125 m szárazréteg-vastagságra vonatkoznak. 
Vastagabb réteg, vagy elégtelen szellőzés, alacsony hőmérséklet növeli a száradási időt és az 
oldószer bezáródását, idő előtti meghibásodását eredményezheti. 
Kiszáradás érintésszáraz állapotra 24 oC-on 5 órán belül.

Maximális átvonhatósági/fedhetőségi intervallum  
- epoxi és vizes alapú bevonatok esetén: 30 nap (24 oC-on)

- poliuretán bevonatok esetén: 90 nap (24 oC-on)

Túlzott nedvesség (nyirkosság), vagy a felületen kiváló nedvesség a száradás alatt, reakcióba léphet 
a térhálósító ágenssel (B komponens), epoxi-pírt képezve, és elszíneződés léphet fel.
Bármilyen ilyen jellegű felületi kiválás esetén először vízzel mossuk le alaposan a felületet, mielőtt 
újra átvonnánk (amire csak a megszáradás után kerülhet sor!). 
Ha már túlléptük a maximális átvonhatósági időt, akkor a felületet érdesítenünk kell, enyhe 
szemcseszórással, vagy kisebb felület esetén smirgli papírral. Gyorsított szárítás esetére  
konzultáljunk a festékforgalmazó (CARBOLINE cég) képviselőjével.

Amennyiben a legkésőbbi időt a fedőbevonat felvitele meghaladja, akkor a felületet enyhe 
szemcseszórással érdesítsük fel bármilyen további bevonat felvitelét megelőzően!

Ez a bevonat vezetőképes pigmentet tartalmaz, ezért a holiday vizsgálat nem alkalmazható!

Tárolás: Beltéri, 0-90 % páratartalom, 2 - 43 C hőmérséklet. 
 24 C hőmérsékleten beltéri tárolás esetén az eltarthatóság: 12 hónap.

Kiszerelés: „A” komponens: 10 l
„B” komponens: 10 l

Tárolás: 24 hónap; beltéren, 0-95 % páratartalom, 5 - 45 C hőmérséklet. 
24 C hőmérsékleten beltéri tárolás esetén az eltarthatóság: .
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