
CARBOMASTIC 615 HS
Termékismertető

Típus: fenol-alkáliamin-epoxi bevonat

Tulajdonságok: nagyteljesítményű epoxi, amely kiváló ellenállást tanúsít friss vízzel és sós vízzel 
szemben egyaránt. Ez a bevonat kiemelkedő toleranciát mutat a felhordás során a nedves felület és 
nem fémtiszta felület iránt, ezen kívül, képes alacsony hőmérsékleten is térhálósodni és nagyon 
gyorsan kikeményedik (azaz, gyorsan igénybe vehető). Inert töltőanyagot, vascsillámot is tartalmaz 
(MIO) a bevonati réteg szilárdságának és a teljesítményének a növelése érdekében. 

Kiemelkedő tulajdonságok:

● magas szárazanyag-, és alacsony VOC tartalom
● alacsony hőmérsékleten is képes térhálósodni (-7 oC!)
● kiváló nedvesítési tulajdonság
● kiváló felületi tolerancia
● kiváló nedvességtűrés a felhordás során
● gyors kikeményedés
● 60 perc után alkalmas víz alatti üzemmódba vételre, friss víz és sós víz esetében 
   egyaránt. 

Fényesség:  félfényes

Színárnyalat: cser színű

Alapozás: önalapozó

Fedőbevonat: akrilok, alkidok, epoxik, poliuretánok

Ajánlott rétegvastagság: a legtöbb esetben 125 – 250 µm

Szárazanyag tartalom: 80  2 tf %.

Elméleti kiadósság: 6,4 m2/1,    125µm szárazréteg vastagságnál

Megjegyzés: az anyag-vesztesség a keverés és a felhordás során változhat, amit figyelembe kell
venni!

Hőmérsékletállóság (nem alámerüléses üzemmódban ):
                               Száraz melegben, állandó hőhatás:   93 ° C-ig,
                               Csúcsban, esetenkénti hatásként 121° C-ig.

Alámerüléses üzemmódban a hőmérsékletállóság függ az igénybevételtől. 
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Szerves illóanyag tartalom (VOC): 170 g/l

Korlátozások: Az epoxi napfény hatására veszítenek fényességükből és a szín élességből (krétásodás)

Felületelőkészítés
Általában: Távolítsunk el mindenféle olajat, zsírt a felületről egy CARBOLINE 2-es számú 

hígítóval átitatott tiszta ronggyal.
Beton esetén: Ne hordjuk fel 28 naptól frissebb betonra (21 oC, 50% RP)!

Hordozók (Alapok): 
Acél: Alámerüléses üzemmód: Sa3-as felületi tisztaság, 50 – 75 µm felületi érdesség

Nem-alámerüléses üzemmód: Sa2,5-es felületi tisztaság (fokozottabb védelem igénye esetén),
50 – 75 µm felületi érdesség. 
Egyébként az St3-as és St2-es tisztaság is elfogadható.

Beton: Általában tisztának és száraznak kell lennie. Ez a termék toleráns nedves (nyirkos) beton 
esetén is, de látható nedvesség nem lehet a felületen.

A felhordás eszközei
Szórás: a következő szóró berendezések alkalmasak a gyártó véleménye szerint Binks: 520, 

DeVilbiss: HUSKIE, Graco: 207-*300, BULDOG 45:1, LARIUS NOVA 45:1.

Hagyományos szórás: tartsuk a szóró pisztolyt 30 -35 cm-re a felülettől és arra merőlegesen!
Nyomástartó  edény  (légüst)  2  szabályzóval,  min.  3/8”-os  belső  átmérőjű  anyagtömlő.
0,070”belső átmérőjű folyadék dűzni és megfelelő levegő fúvóka. 

Levegő nélküli (airless):
                          Sűrítési arány:           30:1 (min.)
                          Szállító teljesítmény: 9,5 l/min
                          Anyagtömlő:               9,5 mm (3/8”)
                          Fúvókai:                      0,43-0,53 mm (0,17” – 0,021")
                          Kimenő nyomás:         140-175 bar
                          Szűrő méret:                1,5 mm

● Használjunk ½”-os belső átmérőjű anyagtömlőt.  
 Teflon tömítés javasolt, a szivattyú gyártótól beszerezhető.

Ecsetelés, hengerlés: Tartály belső bevonatnál NEM ajánlott! Kivéve, ha (csak) hegesztési varratokat
vonunk be vele. 
Nem-alámerüléses üzemmód esetén, nedves (nyirkos) felületen történő bevonásra az ecsetel és  
hengerrel történő felhordás a legkedvezőbb technológia. Több rétegre is szükség lehet a megfelelő 
külső hatás, ajánlott rétegvastagság és a kellő takarás elérésére. 
Kerüljük el a túlzott átecsetelést és áthengerezést!
A legjobb, ha legalább 10 percig pihentetjük az anyagot. Hígítsuk max. 11%-ig, CARBOLINE 
2-es számú hígítóval. Használjunk rövid szálú ecsetet, műanyag maggal!
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Keverés és hígítás
Mindkét komponenst külön-külön keverjük fel, majd az alábbi térfogatarányban keverjük össze. 

A komponens: 3,02 l (0,8 gallon)
B komponens: 0,75 l (0,2 gallon)

A CARBOLINE 2-es számú hígítóval 12 %-ig hígíthatjuk. 

Edényidő: 1 ½ óra, (24 °C-on) és kevesebb magasabb hőmérsékleten (!). Az edényidő a bevonat túl 
viszkózussá válásával fejeződik be. Amikor az anyag túl viszkózussá vált, további felhasználásra 
már nem alkalmas! 

Szerszámok tisztítása: Használjunk CARBOLINE 2-es hígítót, vagy acetont. Kiömlés esetén 
gyűjtsük össze az anyagot és gondoskodjunk az elhelyezéséről a helyi előírások szerint. 

Biztonságtechnika
OLVASSA  EL  ÉS  TARTSA  BE  ENNEK  A  TERMÉKISMERTETŐNEK  ÉS  EZEN
TERMÉK BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAPJÁNAK VALAMENNYI ELŐÍRÁSÁT!
Tartsunk be minden munkavédelmi ide vonatkozó biztonsági óvórendszabályt. A túl érzékeny
személyeknek védőruhát, kesztyűt és /vagy védő krémet kell használni az arcukon, kezükön és
a közvetlen érintkezésnek kitett felületeken!

Szellőztetés 
Ha a tartályt belső bevonatként használjuk, vagy 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 kivitelezést végzőknek 
állandóan figyelemmel kell kísérniük a tényleges koncentrációt, biztosítva, hogy minden 
dolgozó biztonságba legyen. Ha nem vagyunk biztosak, vagy nem vagyunk képesek a 
koncentráció ellenőrzésére, használjunk MSHA/NIOSHA által engedélyezett levegős 
lélegeztető készüléket.

Óvó rendszabályok
A TERMÉK GŐZEI GYÚLÉKONY OLDÓSZERT TARTALMAZNAK! 
Tartsuk távol szikrától és nyílt lángtól! Valamennyi elektromos berendezésnek és készüléknek
földeltnek kell lenni és meg kell felelniük a nemzeti előírásoknak. 
Azokon a területeken, ahol robbanásveszély van, a dolgozóknak vezetőképes, szikramentes 
cipőt és nem-vas eszközöket kell viselni és használni! 

Alkalmazási körülmények:

Anyag Felület Környezet Páratartalom 
Normál 16-24 C 16-24 C 16-24 C 30 - 70 %
Minimum 7 C - 7 C - 7 C 0 %
Maximum 32 C 50 C 35 C 95 %

Olyan felületekre ne alkalmazzuk, amelyek hőmérséklete kevesebb, mint a harmatpont + 3
C! Más időjárásviszonyok között speciális hígítás és eltérő alkalmazási metódus lehetséges.

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/


- 4 -

Nem-alámerüléses üzemmód esetén a CARBOMASTIC 615 HS tolerálni képes a nedves (nyirkos)
felületet is. Lásd az ecsetelési és hengerlési utasításokat.  A normálistól eltérő körülmények közti
felhordás  esetén  speciális  hígításra  és  technikára  lehet  szükség. Ilyenkor  konzultáljunk  a
festékforgalmazó (CARBOLINE cég) képviselőjével.  Ne alkalmazzuk a terméket olyan felületre,
amely  jeges,  vagy  rajta  jégkristály  képződik.  Csökkentsük a  levegő  nedvességtartalmát
(szikkasztás), vagy növeljük a hőmérsékletet, hogy elkerülhessük az alapon a jégképződést.    

Száradási idők

A felület hőmérséklete Min. átvonhatóság Min. kiszáradási idő
(alámerülés esetén)

- 7 C 72 h 7 nap
2 C 17 h 48 h
14 C 8 h 3 h
24 C 2 h 1 h
32 C 1,5 h 1 h

A fenti száradási idők 125 - 250 m szárazréteg-vastagságra vonatkoznak. Vastagabb
réteg vagy elégtelen szellőzés vagy alacsonyabb hőmérséklet növeli a száradási időt és az oldószer 
bezáródásához (zárványképződés), idő előtti meghibásodáshoz vezethet. 
Túlzott nedvesség (nyirkosság), vagy a felületen kiváló nedvesség a száradás alatt, reakcióba léphet 
a térhálósító ágenssel (B komponens), epoxi-pírt, 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 smirglipapírral. Gyorsított szárítás esetére 
konzultáljunk a festékforgalmazó (CARBOLINE cég) képviselőjével.

Lobbanáspont: (Setaflash)
                A komponens:    > 63 °C
                B komponens:        7 °C
                CARBOLINE 2-es hígító: - 5 C 
                

Eltarthatóság: Beltéri, 0-95 % páratartalom, 4 - 38 C hőmérséklet. 
24 C hőmérsékleten beltéri tárolás: A komponens:         24 hónap
                                                                  B komponens:         24 hónap
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