
CARBOTHANE 134 HG
Termékismertető

Típus: alifás, akril poliuretán

Általános tulajdonságok: Vékonyrétegű, nagy fényességű fedőbevonat, kiváló 
időjárásálló tulajdonsággal. Valamennyi ipari területen hatékonyan használható. A 
CARBOTHANE 134 HG sima, tartós fedőbevonatot ad, aminek kiemelkedő az 
ellenálló képessége korrózióval, koptató igénybevétellel és kémiai behatásokkal 
szemben.

Előnyök:

• Magas szárazanyag tartalom, alacsony VOC (szerves illóanyag tartalom)
használjuk CARBOLINE 215-ös hígítót, max. 10%-ig. Kiváló időjárás-állóság
● Kiváló ellenállás külső behatásokkal szemben 
● Kiváló kopásállóság 
● Korlátlan átvonhatóság
● Számtalan színben áll rendelkezésre, még fémpigmentes színekben is
● A kiváló folyási tulajdonságok lehetővé teszik a felhordást hengerrel és 
   szórással is.
● Alkalmas USDA által vizsgált berendezésekben való alkalmazásra

Színek: Használjuk a CARBOLINE színkínálatát!
Bizonyos árnyalatok estén (biztonsági narancs, sárga és vörös) szükség lehet 
több rétegre, a kellő takarás elérése érdekében. Alkalmazás előtt ellenőrizzük
le a színmegfelelőséget!

Fedő: fényes (70-85)

Alapozók: Lásd az alap és felületelőkészítés részeknél 

Ajánlott szárazréteg-vastagság: 50-75 µm/réteg 

Szárazanyag-tartalom: 70 % ± 2 % (tf%)

Elméleti kiadósság: 9,3 m2/l   75µm sz.r.v. esetén

A keverési és felhordási vesztességet figyelembe kell venni a festék-szükséglet meghatározásánál!

Illó szerves anyagtartalom (VOC): 264 g/l (szállítási állapotban)
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Hőmérsékletállóság (nem alámerüléses igénybevételnél):

                Folyamatosan:  93°C
                Csúcsban: 121°C

93°C felett elszíneződés és a fényesség elvesztése figyelhető meg. 

Korlátozások
Az  Al-pigment tartalmú fedőbevonatok esetében az  Al-szemcsék elrendeződése nagymértékben függ a
felhordás körülményeitől és technikájától. Nagy figyelmet kell szentelni a körülmények minél állandóbbá
tételére, hogy a végső megjelenésben mutatkozó eltéréseket kiküszöböljük. Ugyancsak ajánlatos egyetlen
keverésből (batch) dolgozni, hogy a keverésenkénti eltéréseket csökkenthessük.
(A további információkért forduljon a CARBOLINE Műszaki Ügyfélszolgálatához: GÉNIUS MBT Kft)
 

Fedő bevonatok
CARBOLINE 134 Clear, amennyiben szükséges.

Alapok és felület-előkészítés

Általában
A felületnek tisztának és száraznak kell lenni. Alkalmazzunk megfelelő eljárást a piszok, olaj és egyéb 
szennyeződések eltávolításra, amelyek károsan befolyásolnák a bevonat tapadását. Minden felületet 
alapozzunk le speciális CARBOLINE alapozóval, amit a CARBOLINE képviselet ajánl. Használjuk a 
speciális alapozó műszaki adatlapját további követelmények vonatkozásában.

Galvanizált (horganyzott) acél
Alapozzunk le speciális CARBOLINE alapozóval, amit a CARBOLINE képviselet ajánl.
Használjuk a speciális alapozó műszaki adatlapját további követelmények vonatkozásában.

Előzőleg már festett felületek
Enyhe szemcseszórással érdesítsük és mattítsuk a felületet. A meglévő bevonatnak minimum 3A 
minősítást kell elérni az ASTM D3359-es X-vágás teszten.

Keverés és hígítás

Keverés: Gépi keveréssel keverjük fel az A komponenst, majd egyesítsük a B komponenssel és 
keverjük gépi keverővel. NE KEVERJÜNK BE RÉSZEGYSÉGEKET! (Csak teljes 
kannányit!)

Hígítás: Szóráshoz hígítsuk CARBOLINE 25-ös hígítóval, max. 20%-ig.
Ecseteléshez használjuk CARBOLINE 215-ös hígítót, max. 20%-ig.
Hengerléshez használjuk CARBOLINE 215-ös hígítót, max. 20%-ig. 

FIGYELEM: A CARBOLINE által szállított, vagy jóváhagyott hígítótól eltérő hígító használata a 
termék teljesítményét leronthatja és a termékszavatosság elveszésével jár, akár kimondva, akár 
kimondatlanul.

Keverési arány: 4:1 (A:B)
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Edényidő: 4 óra, 24°C-on, magasabb hőmérsékleten kevesebb(!). 

Az edényidő akkor ér véget, amikor a termék kezd viszkózussá válni.  

Nedvességre jelenléte megrövidíti az edényidőt és gélesedést okoz.

Alkalmazás
Szórás (Általában)
Ez egy magas szárazanyag-tartalmú bevonat, és szórás alkalmazásánál szükség lehet némi módosításra. A
nedves rétegvastagság könnyedén és gyorsan elérhető. Az alábbi berendezéseket találták alkalmasnak:
Binks, DeVilbiss, Graco, LAURIUS.

Hagyományos szórás: Duális szabályzóval ellátott nyomóüsttel rendelkező, 
min.  3/8” belső átmérőjű anyagtömlővel,  0,070" (1,7 mm) belső átmérőjű folyadék fúvókiával és
megfelelő levegő fúvókával ellátott készülékkel.

Levegő nélküli szórás (airless)*:
Sűrítési arány: 30:1 (min.)
GPM (Gallon/min): 3,0 (min.)
Anyagtömlő: 3/8” b.á. (min.)
Fúvóka: 0,015 - 0,017”
Kilépő nyomás: 145-165 bar
Szűrőméret: 60 mesh

*Teflon tömítés használata ajánlott és a gyártótól beszerezhető.

Ecsetelés, hengerlés: Több rétegre is szükség lehet a kívánt külső megjelenés, az ajánlott 
rétegvastagság, vagy a megfelelő takarás eléréshez. Kerüljük az átkenést, vagy az ismételt 
hengerelést! A jobb eredmény érdekében 10 percen belül vonjuk át, 24 oC-on.

Ecsetelés: Csak javítás esetén ajánlott (ha kis felületek áról van szó). 
Használjunk közepes sörtéjű ecsetet.

Hengerlés: Hengerezésnél használjunk rövid bolyhú moher hengert fenol-gyanta maggal. 

Alkalmazási körülmények:

Körülmények Anyag Felület Környezet Nedvesség
Minimum 10 °C 2 °C 2 °C 10 %
Maximum 38 °C 49 °C 35 °C 80 %

*Ne alkalmazzuk, ha a felület hőmérséklete a harmatpont + 3°C alatti hőmérsékletű!

FIGYELEM:
A termék nedvességre érzékeny, ezért a felhordás, vagy a kikeményedés során a fenti
maximális nedvességi érték felet, vagy esőből, vagy harmatból származó nedvesség a 
fényesség elvesztését, vagy mikro buborékok keletkezését idézheti elő. 

Ezért a teljes kikeményedésig óvjuk esőtől, harmattól és nedvességgel való érintkezéstől!

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 -

Száradási idők: Ezek az idők az ajánlott szárazréteg-vastagságra vonatkoznak (50 µm)/
Vastagabb rétegnél és/vagy alacsonyabb hőmérsékletnél hosszabb lesz a száradási idő, ami 
oldószer visszamaradást(zárványt) idézhet elő, ami idő előtti meghibásodáshoz vezet!

Felületi hőmérséklet Kézszáraz Átvonhatóság Végső kiszáradás
2 °C 24 óra 36 óra 14 nap
10 °C 16 óra 16 óra 10 nap
24 °C 8 óra 8 óra 7 nap
32 °C 4 óra 4 óra 5 nap

A  maximális  átvonhatóság  határtalan.  A  felületnek  tisztának  és  száraznak  kell  lenni.  A  jó  festési
gyakorlatnak  megfelelően  ajánlott  tapadási  próbát  végezni,  CARBOLINE  215-ös  hígítóval  történt
áttörlés révén. Amennyiben a bevonati  réteg mutat némi „ragacsosságot”,  a réteg alkalmas átvonásra,
komolyabb felületi érdesítés nélkül. 

CARBOLINE Additives 101 alkalmazható ennél a terméknél a rétegképzés gyorsítására, a fenti táblázat
értékein kívül eső körülmények esetén. A CARBOLINE Additives 101 keverési aránya 8-15 g/l keverék
(1-2 oz/gallon), maximum 45 g/l (6 oz/gallon). Ennél a keverési aránynál a CARBOLINE Additives 101
25-40%-val fogja gyorsítani az uretán kikeményedését (térhálósodását), és csökkenteni az edényidőt 40-
50%-val, az alap hőmérsékletétől függően.  
Ennek a CARBOLINE Additives 101-nek a hozzáadásával a termék kikeményedési hőmérséklete 
folyamatosan csökkenthető egészen – 7 oC-ig.

Tisztítás és biztonságtechnika
Tisztítás: Használjunk CARBOLINE 2-es hígítót, vagy acetont, kiömlés esetén itassuk fel és 

helyezzük biztonságos hulladéktárolóba a helyi előírások szerint.  

Biztonságtechnika: 

OLVASSA EL ÉS TARTSA BE ENNEK A TERMÉKISMERTETŐNEK ÉS 
EZEN TERMÉK BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAPJÁNAK 
VALAMENNYI ELŐÍRÁSÁT! ALKLAMZZUK A SZOKÁSOS, 
DOLGOZÓKRA VONATKOZÓ BIZTONSÁGI ÓVÓRENDSZABÁLYOKAT!
A HIPERÉRZÉKENY SZEMÉLYEKNEK VÉDŐ RUHÁZATOT ÉS 
KESZTYŰT EKLL VISELNIÜK, ÉS A FEJRE, KÉZRE ÉS A KITETT 
TESTRÉSZRE VÉDŐ KÉRET KELL KENNIÜK

Szellőztetés: 
Ha zárt térben használjuk,  alapos levegőcirkuláltatást  kell  létrehozni, a felhordás
alatt és után, egészen addig,  míg az anyag ki nem szárad. A szellőző rendszernek
képesnek  kell  lenni  arra,  hogy  megakadályozza,  hogy  az  alkalmazott  oldószer
gőzeinek koncentrációja elérje a legalacsonyabb robbanási határt. A felhasználónak
vizsgálnia  kell  és  nyomon  kell  követnie  a  kitettségi  koncentrációs  szintet,  hogy
biztosítani tudja a személyzet mindenkori biztonságát.  Ha ebben nem biztos, vagy
nem  képes  rá,  használjon  megfelelő  engedéllyel  rendelkező  (MSHA/NIOSH)
lélegeztető készüléket!
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Tárolási körülmények (beltéri tárolás): 
Hőmérséklet: 4 - 43°C 
Nedvesség: 0-80 % 

Tárolási idő (24°C-on történő tárolás esetén):
A komponens (min.): 36 hónap
B komponens (min): 24 hónap

Lobbanáspont (Setaflash): 
A komponens: 10 °C 
B komponens: 53°C

Szállítási súlyok:
1 gallon kit:  5 kg
5 gallon kit: 26 kg
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