
CARBOTHANE 134 HP
Termékismertető

Típus: Kétkomponensű, akril, alifás poliuretán

Általános tulajdonságok: A CARBOLINE 134 HP egy magas fényű, magas szárazanyag-tartalmú 
fedő bevonat, amely egyaránt könnyedén szórható hagyományos módon (levegős szórás) és airless 
módon is. A terméknek kiváló folyási és feldolgozási tulajdonságai vannak, amely sima, tartós és 
könnyen tisztítható felületet biztosít.   

Előnyök:
● Kiváló időjárás-állóság
● kiváló rugalmasság
● Kiváló kopásállóság
● Számtalan színben áll rendelkezésre
● Könnyű felhordás, airless-vel, vagy hagyományos berendezéssel, de alkalmas 
   többkomponensű és elektrosztatikus berendezésekkel történő felhordásra is., 
● Kielégíti a legtöbb VOC (szerves illóanyag tartalom) előírásokat

Színek: RAL, BS, Munsell, stb.

Fényesség: magas fényű

Alapozók: CARBOGUARD 893, 890, 888, vagy egyéb, a CARBOLINE által ajánlott bevonat

Ajánlott szárazréteg-vastagság: 75 µm 

Ne lépjük túl a 150 µm rétegvastagságot egy rétegben!
 

Elméleti szilárdanyag-tartalom:  65 % ± 2 % (tf%)

Elméleti kiadósság: 8,6 m2/l   75µm sz.r.v. esetén

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

Illó szerves anyagtartalom (VOC): 300 g/l

Hőmérsékletállóság (nem alámerüléses igénybevételnél):

                Folyamatosan:  93°C
                Csúcsban: 121°C

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

Acél
Alapozzunk speciális alapozóval, amit a CARBOLINE ajánl.

Galvanizált (horganyzott) acél
Sa1-es felület-tisztítás és alapozzunk speciális alapozóval, amit a CARBOLINE ajánl.

Alumínium
Sa1-es felület-tisztítás és alapozzunk speciális alapozóval, amit a CARBOLINE ajánl.

Már festett alap
Enyhén érdesítsük és mattítsuk a felületet. A meglévő bevonat tapadásának el kell érnie a 3b osztályt az
ASTM D3359 X-vágás teszt szerint. Alapozzunk speciális alapozóval, amit a CARBOLINE ajánl.

Alkalmazás
Az alábbi berendezéseket találták alkalmasnak:

Binks, DeVilbiss és Graco, LAURIUS.

Hagyományos szórás: Duális szabályzóval ellátott nyomóüsttel rendelkező, 
min.  3/8” belső átmérőjű anyagtömlővel,  0,070" 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: 0,013 - 0,017”
Kilépő nyomás: 150-165 bar
Szűrőméret: 60 mesh

*Teflon tömítés használata ajánlott és a gyártótól beszerezhető.

Ecsetelés, vagy 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: Az ecsetelés csak olyan esetekben ajánlott, ha kis felületek javításáról van szó. 
Használjunk közepes sörtéjű ecsetet.

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

Keverési arány: 4:1 (A:B)

Hígítás: Normál szóráshoz hígítsuk CARBOLINE 25-ös hígítóval, max. 15%-ig.
Hengerléshez használjuk CARBOLINE 215-ös hígítót, max. 10%-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.

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 GÉLESEEDÉST OKOZ.

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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Alkalmazási körülmények:

Körülmények Anyag Felület Környezet Nedvesség
Normál 16-30 °C 16-30 °C 16-30 °C 40-60 %
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!

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. 

A normális körülmények alatti, vagy a feletti körülmények esetén speciális hígításra 
lehet szükség. 

Szórás: Ez egy nagy szárazanyag-tartamú bevonat és esetleg némi beállítás lehet szükséges a
szóráshoz. Az előírt nedves film rétegvastagságot könnyedén és gyorsan elérhetjük. 

Száradási idők: Ezek az idők az ajánlott szárazréteg-vastagságra vonatkoznak (38µm)/
Vastagabb rétegnél hosszabb lesz a száradási idő.

Felületi hőmérséklet Kézszáraz Végső kiszáradás
2 °C 24 óra 14 nap
10 °C 16 óra 10 nap
24 °C 8 óra 7 nap
32 °C 4 óra 5 nap
43 °C 1 óra 2 nap

Tárolási körülmények (beltéri tárolás): 
Hőmérséklet: 4 - 43°C 
Nedvesség: 0-80 % 

Tárolási idő (24°C-on történő tárolás esetén): 24 hónap

Lobbanáspont (Setaflash): 
A komponens: 32 °C 
B komponens: 41°C
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