
CARBOCRYLIC 1295 HS
Termékismertető

Típus: Nagyszárazanyagtartamú, kétkomponensű, akril- epoxi fedőbevonat

Általános  tulajdonságok:  A  CARBOLINE  1295  HS  kiváló  időjárás-állóságú
fedőbevonat. Fényes, sima és kemény bevonatot ad, melyet  könnyű tisztítani.
Egy rétegben felhordható.

Kiemelkedő tulajdonságok:
• Kiváló korrózióállóság és időjárásállóság
• NORSOK által jóváhagyott offshore alkalmazás
• Ajánlott a vegyiparba, offshore területekre, erőművekbe és nehéziparba

Színek: A legtöbb RAL színben rendelhető, egyéb színekben igény esetén

Külső megjelenés: Fényes

Ajánlott szárazréteg-vastagság: 50 – 150 µm (rétegenként)

Szárazanyag tartalom: 62 +/- 2% (tf)

Elméleti kiadósság: 8,3 m2/l, 75 µm-nél
(A gyakorlati kiadóssághoz számítsuk fel a 
 keverési és a felhordás vesztességeket)

VOC (szerves illóanyag tartalom): 336 g/l

Nem ajánlott alkalmazás: Alámerüléses üzemmódban

Hőmérsékletállóság: Folyamatosan: 120° C-ig,
(száraz) Csúcsban: 150° C-ig.

Fedőbevonat: Rendszerint nem szükséges

Sűrűség: kb. 1,29 kg/liter, színtől függően

Felületelőkészítés
Általános: A  felületnek  tisztának  és  száraznak  kell  lenni.  Alkalmazzunk  megfelelő

eljárásokat  az olaj,  zsír,  piszok és minden olyan szennyeződés eltávolítására,
amely károsan befolyásolhatja a bevonat tapadását.
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Acél esetében: Tiszta, száraz, ajánlott alapozóra, vagy közbenső bevonatra alkalmazzuk. 

Beton: Tiszta, száraz, ajánlott alapozóra, vagy közbenső bevonatra alkalmazzuk. 

Keverés és hígítás
Keverés: Keverjük fel az A és a B komponenst külön, külön motoros keverővel, majd keverjük össze 

a komponenseket. 

Hígítás: Alkalmazhatunk max. 10 % hígítást, CARBOLINE 41-es hígítót használva.

Figyelem: A leszállított vagy a javasolt hígítótól eltérő hígító használata a garancia megvonásával jár,
akár ki lett-e ez kötve, akár nem!

Hígítási arány: 7: 1 (tf), (A : B) 

Edényidő: kb. 3 óra, 24 °C-on (magasabb hőmérsékleten kevesebb!) 

Alkalmazási körülmények
A felhordás eszközei
Szórás: a következő szóró berendezések alkalmasak a gyártó véleménye szerint 

WIWA, LARIUS NOVA 45:1.

Levegő nélküli (airless):
                          Sűrítési arány:           30:1 
                          Szállító teljesítmény: 11,1 l/min (minimum)
                          Anyagtömlő:               9,5 mm (3/8”) (minimum)
                          Fúvókai:                      0,33-0,43 mm (0,013” – 0,017")
                          Kimenő nyomás:         145-150 bar
                          Szűrő méret:                60 Mesh

 Teflon tömítés javasolt, a szivattyú gyártótól beszerezhető.

Ecsetelés, hengerlés: Csak kis felületek esetén ajánljuk.

Felhordási körülmények 

Anyag Felület Környezet Páratartalom
Minimum 10 C 4 C 4 C 0 %
Maximum 35 C 55 C 50 C 85 %

Szabvány szerint a felületi hőmérsékletnek 3 oC-val magasabbnak kell lenni a 
harmatpontnál!
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Száradási idők 

Felületi 
hőmérséklet

Érintés-
száraz

Kezelhető Átvonható Végső kiszáradás

4 C 12 óra 20 óra 48 óra 9 nap
16 C 5 óra 8 óra 20 óra 5 nap
24 C 3 óra 5 óra 12 óra 3 nap
29 C 2 óra 3 óra 8 óra 2 nap

Ezek a száradási idők 75 µm-es szárazréteg-vastagságra vonatkoznak, nagyobb rétegvastagság, nem
megfelelő  szellőztetés  vagy  hidegebb  hőmérséklet  hosszabb  száradási  időt  okoz és  oldószer
zárványok képződéséhez vezethet, ami idő előtti meghibásodások okozója lehet.

Tisztítás: CARBOLINE 2-es hígítóval. Kiömlés esetén gyűjtsük össze az anyagot és gondoskodjunk 
a megfelelő elhelyezéséről a helyi előírások szerint. 

Biztonságtechnika

OLVASSA  EL  ÉS  TARTSA  BE  ENNEK  A  TERMÉKISMERTETŐNEK  ÉS  EZEN
TERMÉK BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAPJÁNAK VALAMENNYI ELŐÍRÁSÁT.
Alkalmazzuk a szokásos biztonsági óvóintézkedéseket! 

Szellőztetés
Ha a bevonatot zárt térben használjuk, 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.

FIGYELEM!
ENNEK A TERMÉKNEK A 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! 

Tárolható: 24 hónapig, 24 oC-on

Tárolás: 5 - 45 C hőmérsékleten és 0 -95 % relatív páratartalom mellett, beltéren.

Kiszerelés: A rész: 16,1 l, B rész: 2,3 l (összesen: 18,4 l/kit)
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