
CARBOZINC 658
Termékismertető

Típus: Két komponensű, cinkben gazdag, epoxi alapozó.
 
Tulajdonságok

Magas szárazanyag-tartalmú szerves alapú cink alapozó, acélszerkezetek korrózió elleni 
védelmére.
Karbantartási, vagy általános célra való cink alapozó, Sa 2,5-es szemcseszórt acélra, amely 
fedőbevonattal lesz ellátva. Használatos agresszív környezetben lévő acélszerkezetekre és 
készülékekre.

Kiemelkedő jellemzők: 
● Gyors kikeményedés. 2 óra múlva átvonható, 24 oC-on és 50% relatív 
     páratartalom  esetén
● Kitűnő kopásállóság és rugalmasság
● Alacsony hőmérsékleten is keményedik, akár +2 C hőmérsékleten is.
● Kiemelkedő tapadás és ellenállás az alulról jövő rozsdásodással szemben
● Megfelel az ASTM D520-as szabványnak, 2-es típusú cink formának
● Felhordható a szokásos airless (levegő nélküli), vagy hagyományos (levegős) 
     szóró berendezéssel
● Megfelel a VOC (szerves illóanyag tartalom) vonatkozó előírásoknak és a 
    jelenlegi AIM szabályzásnak

Szín zöld (közelítőleg RAL 7003)

Megjelenés matt

Alapozó önalapozó

Fedő bevonat akrilok, epoxik, poliuretánok és egyéb ajánlott

Ajánlott szárazfilm vastagság: 75 - 125 μm

           200 μm-nál vastagabb bevonat kialakítása nem ajánlott! A túl vastag festékréteg 
           szállítás illetve szerelés közben sérülhet. 

Szárazanyag tartalom: 
Térfogat százalékban: 562% 

            Cink tartalom a száraz rétegben:  : 752% (súlyszázalékban) 

Elméleti kiadósság: 7,4 m2/l,      75 μm szárazréteg-vastagságban

            A keverési és felhordási veszteség változó lehet és ezt az anyagfelhasználás becslésénél figyelembe kell venni. 
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VOC érték: 345 g/l
(nominális érték)

Hőmérsékletállóság (szárazon, nem alámerüléskor): 
                                        Folyamatosan:            150 C
                                        Csúcsban:                   200 C

HORDOZÓ ÉS FELÜLET-ELŐLKÉSZÍTÉS
Általános előírás:  A felületnek száraznak és tisztának kell lenni. Alkalmazzunk megfelelő eljárást a 

szennyeződések, por és olaj és egyéb szennyeződések letávolítására, amelyek befolyással 
lehetnek a bevonat tapadására.

Acél: Általában: Sa 2,5
Felületi profil: 25 – 75 μm
Javítás: St2/St3 (min.)

FELHORDÁS
Összeférhetőség más bevonatokkal:  Az ajánlás szerinti katalizált epoxival, uretánnal és
egyéb fedőréteggel vonható be. A különleges fedőrétegekkel kapcsolatosan forduljon a szállítóhoz.

Hagyományos szórás: Nyomásálló tartály, kettős szabályzóval, legalább 3/8" belső átmérőjű 
tömlő, 0,070" belső átmérőjű folyadék fúvóka és megfelelő légfúvóka. 

Levegő nélküli szórás (airless):
Sűrítési arány: 30:1 (legalább)*
GPM (gallon/min): 3,0 (legalább)
Anyagtömlő 3/8" belső átmérő (legalább)
Fúvóka méret(folyadék): 0,017 – 0,021" belső átmérő (legalább)
Kimeneti nyomás: 140-162 bar
Szűrő mérete: 60 Mesh

*Teflon tömítés ajánlott, ami a szivattyú gyártójától beszerezhető be. 

Ecsetelés: Csak javítási célra! Használjunk jó minőségű ecsetet és teljes mozdulattal 
dolgozzunk! Kerüljük az újraecsetelést!

Hengerelés: Használjunk jó minőségű hengert, amely kétkomponensű festékhez is alkalmas.

Keverés: 4 :1 arányban (A : B) 
Keverjük fel külön az A és külön a B komponenst, majd öntsük össze ezeket, gépi keverés közben, 
mindaddig., amíg az anyag egyenletes nem lesz.
NE KEVERJÜNK RÉSZKEVRÉKEKET!

Hígítás: Normál esetben a hígítás nem szükséges.
Ha az alkalmazás feltételei és körülményei miatt
mégis szükséges, 10 tf %-ig hígítható, CARBOLINE 2-es hígító alkalmazásával. Forró vagy szeles
körülmények között 10 tf %-ban  hígítható CARBOLINE 33-as hígító hozzáadásával.
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Más hígító alkalmazása, mint amit a CARBOLINE ajánlott,  károsan befolyásolhatja a termék 
teljesítményét és a termék-szavatosság elvesztésével jár. 

Edényidő:  4 óra, 24 C-on, ennél magasabb hőmérsékleten kevesebb. A felhasználhatósági idő 
akkor jár le, amikor a festék túl viszkózussá válik ahhoz, hogy felhasználható legyen. 
Magasabb hőmérsékleten az edényidő kevesebb!

Alkalmazási körülmények: 

Anyag hőm. Felületi hőm. Környezeti
hőm.

Rel. pára tart.

Normál 16-29 C 16-29 C 16-32 C 0-90 %
Minimum 4 C 2 C 2 C 0 %
Maximum 32 C 49 C 43 C 95 %

Ne dolgozzunk vele, ha a felszíni hőmérséklet alacsonyabb, mint a harmatpont +3 C !

A normál értéktartomány felett vagy alatt végzett munka különleges hígítási illetve 
felhordási módszereket igényelhet. 

Szórás: Az alábbi berendezéseket találtuk alkalmasnak: Graco, Wagner vagy LAURIUS 

Száradási idők: (Az alábbi száradási idők 75 µm szárazréteg vastagságra vonatkoznak.
                               A túl vastag festékréteg vagy a túlzott hígítás lassítja a száradást.) 

Felhordás után fél órával már érintés száraz (24 C -on). 

Hőmérséklet Érintés száraz* Átfesthető*
2 C 8 óra 8 óra
10 C 5 óra 6 óra
24 C 2 óra 2 óra

32 C 1 óra 1 óra

A fenti száradási idők 75 μm-re vonatkoznak. Az ezen felüli rétegvastagság, vagy túlzott hígítás és nem 
megfelelő szellőztetés meghosszabbítja a száradási időt és oldószer-zárványokat idézhet elő a festékrétegben, ami idő 
előtti meghibásodásokhoz vezethet. 
Maximális átvonhatóság: korlátlan, feltéve, hogy a felületet letisztították az olajtól, piszoktól, zsírtól, mielőtt 
bármilyen festékréteget felhordtak volna.  Ajánlatos egy tapadásvizsgálat, a megfelelő érték elérésének biztosítására.

Szállítási súlyok: 1,88 l 9,92 l
5 kg 25 kg

Lobbanáspontok: A komponens: 9 oC
B komponens: 3 oC

Tárolási körülmények: zárt helyen tárolandó, 4 - 43 C hőmérsékleten, 0-95% páratartalomnál

Tárolhatóság (24 C-on tárolva): 12 hónap

Szerszámok tisztítása: CARBOLINE 2-es hígítóval. 
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Szellőztetés és biztonságtechnika

FIGYELEM: FIGYELMESEN OLVASSA EL ÉS TARTSA BE A TERMÉK LEÍRÁSÁBAN ÉS
AZ ANYAG MUNKABIZTONSÁGI LEÍRÁSÁBAN SZEREPLŐ ÖSSZES ÓVINTÉZKEDÉST! 

Amennyiben a tartály belső festéséről, vagy zárt térben történő felhasználásról van szó, 
kereszt-szellőztetésre van szükség a felhordás ideje alatt és azt követően is, mindaddig, amíg 
a bevonat ki nem szárad! A szellőztető rendszernek alkalmasnak kell lenni arra, hogy 
megakadályozza az oldószerek alsó robbanáshatárának elérését! A felhasználónak 
folyamatosan figyelemmel kell kísérni a tényleges koncentrációt, hogy biztosítani tudja a teljes
személyzet biztonságát. Ha nem biztos ebben, vagy nem képes q koncentrációk folyamatos 
figyelésre, akkor az MSHA/NIOSH által jóváhagyott levegős lélegeztető berendezést kell 
használni.

Óvó rendszabályok
Figyelem! A termék gyúlékony oldószereket tartalmaz! Szikrától, lángtól távol kell tartani! 
Minden  elektromos  berendezést  és  bekötést  a  nemzeti  elektromos  szabályok  szerint  kell
készíteni  és  földelni.  A  robbanásveszélyes  helyen  dolgozó  személyzetnek  nem-vas
szerszámokat és szikramentes, vezető lábbelit kell használnia. 
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