
CARBOMASTIC 15 LT
Termékismertető

Típus: Ciklo-alifás amin-epoxi-masztik bevonat

Tulajdonságok: Egy rétegben vastagbevonat képzésére alkalmas, alacsony hőmérsékleten  
is kikeményedő (térhálósodó), modifikált epoxi masztik.
A CARBOMASTIC 15 volt az első masztik az ipari területeken - és az még ma is -, amely 
egyedülálló akadályozó jellegű (barrier) védelmet és korróziós ellenállást biztosít, meglévő 
fedőbevonatokon, vagy futórozsdával borított, vagy St2/St3-as minőségű acél felületeken. 

Jellemzők:
● alkalmas a legtöbb jól tapadó bevonat fedésére
● kiváló cinkben gazdag alapozók és galvanizált acél helyszíni javítására.
● az egyedülálló, Al-csillámmal történő formulázás kiváló akadályozó (barrier) védelmet 
   biztosít 
● minimális kikeményedési hőmérséklet 2 oC (!)
● megfelel a legújabb AIM rendelet szerinti Illékony Szervesanyag Tartalom (VOC) 
   előírásainak

Szín: Alumínium

Megjelenés: fél-fényes

Alapozás: Önalapozó. Alkalmas a legtöbb jól tapadó bevonat fedésére, mint például szervetlen 
hordozójú cink alapozó bevonatok. Szükség lehet azonban egy átködölésre, hogy a 
szervetlen cink-bevonaton elkerüljük a hólyagosodást. j

Fedő bevonatok: akrilok, alkidok, epoxik, poliuretánok.

Ajánlott rétegvastagság: Rozsdás (futórozsdás) acélfelületre minimum 125 µm, meglévő 
bevonatra 75 µm. Erős igénybevételre, 175 - 250 µm vastagságú réteg szükséges egy, vagy
két rétegben felvíve. A száraz réteg vastagság túllépése bevonatonként 250 m felett nem 
ajánlott! 

Szilárdanyag tartalom:   86  2 tf %.

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

6,9 m2/1,    125 µm szárazréteg vastagságnál
A keverési és felhordási vesztességet ehhez még hozzá kell számolni!

Illóanyag tartalom (VOC):           91 g/l (nominális érték)

Hőmérsékletállóság: folyamatos üzemmódban:   120 ° C,
                              Csúcsban, esetenkénti hatásként 150° C
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Alap és felület-előkészítés
Általában: A felületnek tisztának és száraznak kell lenni. Alkalmazzunk megfelelő eljárásokat a 

piszok, por, olaj és egyéb szennyezők eltávolítására, amelyek károsan befolyásolják a 
bevonat tapadását!

Acél esetében: alámerülésnél: Sa 2,5
nem-alámerüléskor:  Sa 2
felületi érdesség: 50-75 μm
St2, St3 vagy Sa1-es felületi minőség is elfogadható

Galvanizált (régi) acélon: oldószeres tisztítás és szemcseszórásos tisztítás; Sa1 is elfogadható

Galvanizált (új) acélon: oldószeres tisztítás és a CARBOLINE által ajánlott speciális alapozó

Előzetesen festett felületen: Enyhén érdesítsük és mattítsuk a felületet! A meglévő bevonatnak 
el kell érnie a 3b szintet, az ASTM D3359"X-Scribe" tapadás-vizsgálatnak 
megfelelően! Használjuk a CARBOLINE által ajánlott speciális alapozó!

Kémiai ellenállás:

Hatás Alámerülés Fröcskölés Gőzök/párák
savak nem ajánlott jó kiváló
lúgok nem ajánlott jó kiváló
oldószerek nem ajánlott kiváló kiváló
sós víz kiváló* kiváló kiváló
Friss víz kiváló* kiváló kiváló

Felhordáshoz alkalmazható készülékek: 
Szórás: a következő szóró berendezések alkalmasak a gyártó véleménye szerint Binks, DeVilbiss,    

Hagyományos szórás: kettős szabályzóval felszerelt nyomástartó edény, 3/8 "-os belső átmérőjű
anyag tömlővel, 0,086 "-os belső átmérőjű dűznivel, megfelelő levegő fúvókával.

Levegő nélküli (airless):
                          Sűrítési arány: 30:1 (min.)*
                          GPM (gallon/min): 3,0 (min.)
                          Anyagtömlő Ø: 3/8 " belső átmérő (min.)
                          Fúvóka: 0,019-0.025"
                          Kimenő nyomás: 130-145 bar
                          Szűrő méret: 1,5 mm

● Teflon tömítés javasolt, a szivattyú gyártótól beszerezhető.

Ecsetelés, hengerlés: A kívánt megjelenés és az ajánlott rétegvastagság, valamint a megfelelő 
takarás eléréséhez szükség lehet több réteg felhordására. Kerüljük el a fölösleges többszöri 
áthúzásokat ecsettel és hengerrel is! 

Ecsetelés: használjunk egy közepes sörtéjű ecsetet!

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

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


- 3 -

Hengerlés: Használjunk rövid bolyhú műanyag (fenolgyanta) anyagú hengert!

Keverés és hígítás 
Keverés: Motoros keverővel egyenként keverjük fel a komponenseket, majd összeöntve az egészet 

újra! 
Soha ne keverjünk be rész-egységeket!

Arány: 1:1 (A : B)

Hígítás: 2-es hígítóval hígítható maximum 25%-ig! Más hígító használata, mint amit a 
CARBNOLINE ajánlott károsan befolyásolhatja az anyag teljesítményét és a 
termékgarancia elvesztésével jár, kimondva, vagy kimondatlanul.

Edényidő: 1 óra, 24 °C-on
Az edényidő a bevonat túl viszkózussá válásával fejeződik be.

Tisztítás és biztonságtechnika
Szerszámok tisztítása: Használjunk  CARBOLINE 2-es hígítót, vagy acetont. Ráfröccsenés esetén
itassuk fel 

majd távolítsuk el a kifolyt anyagot a helyi alkalmazási utasításoknak megfelelően!.

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

Alkalmazzuk a szokásos biztonsági óvórendszabályokat! Szuper-
érzékeny 

egyéneknek védőruházatot, védőkesztyűt kell viselniük, és az arcon, 
kézen és a közvetlen érintkezésnek kitett bőrfelületeken védőkrémet kell 
használni! 

Szellőztetés: Ha a bevonat alkalmazására zárt térben kerül sor, a felhordás 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! Ezen felül valamennyi kivitelezést 
végző személynek frisslevegős készüléket, vagy frisslevegős gázmaszkot kell viselnie! 

FIGYELEM: Ez a termék gyúlékony oldószert tartalmaz!

Óvakodjunk mindenféle szikrától és nyílt lángtól! Minden elektromos készüléket és 
berendezést földelni és a nemzeti Elektromos előírásoknak megfelelően kell készíteni. 
Ahol robbanásveszély áll fenn, ott a dolgozóknak nem-ferromágneses szerszámokat 
kell használni, vezetőképes ruhát és szikramentes cipőt kell viselniük.
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Alkalmazási körülmények:

Anyag Felület Környezet Páratartalom
Normál 15-30 C 15-30 C 15-30 C 35-80 %
Minimum 5 C 2 C 2 C 0 %
Maximum 35 C 75  40 C 95 %

Ez a termék egyszerűen csak azt igényli, hogy az alap hőmérséklete felette legyen a 
harmatponténak. A harmatpont alatti hőmérséklet következtében a felületen megjelenő 
kondenzáció futó rozsdát idézhet elő, és befolyásolja az alaphoz történő megfelelő 
tapadást. A normál felhasználási körülmények alatt, vagy felett speciális technikára 
lehet szükség.

Száradási idők:

Felület hőmérséklete Rétegek között Végső kiszáradás
5 C 18 óra 7 nap
10 C 10 óra 5 nap
20 C 6 óra 3 nap
30 C 4 óra 2 nap

 A felsorolt idők 125-175 m szárazréteg-vastagságra vonatkoznak. Vastagabb
réteg, vagy elégtelen szellőzés, alacsony hőmérséklet növeli a száradási időt és az oldószer 
bezáródását, idő előtti meghibásodáshoz vezethet. Érintés száraz: 5 óra múlva 24 C hőmérsékleten.

Fedőbevonat/átvonás legkésőbbi felvitele:

 - epoxi és vizes alapú bevonatok esetén: 30 nap

- poliuretán bevonatok esetén: 90 nap (24 C hőmérsékleten).

A száradási idő alatt a felületen megjelenő kondenzáció befolyásolja a kikeményedést 
(térhálósodást), ez elszíneződést, és felületi pírt idézhet elő. Mindennemű pírt, vagy 
hólyagosodást vizes mosással el kell távolítani a felületről, mielőtt átvonnánk! é
Amennyiben a legkésőbbi időt a fedőbevonat felvitele meghaladja, akkor a felületet enyhe 
szemcseszórással érdesítsük fel bármilyen további bevonat felvitelét megelőzően!
FIGYELEM: ez a termék vezető (alumínium) pigmentet tartalmaz, ezért holiday 
detektorral nem vizsgálható!

Lobbanáspont: (Setaflash)
                A komponens:   93 °C
                B komponens:   24 °C

Tárolási körülmények (beltéri, 0-90 % relatív páratartalom): 7-43 C hőmérséklet között  

Eltarthatóság: 24 hónap (24 C -on, beltéri tárolás esetén) .
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