
CARBOXANE 2000 Topcoat

Termékismertető

Típus: Két komponensű modifikált szilán multipolimer

Általános tulajdonságok
A CARBOXANE 2000Topcoat magasfényű, ultra-tartós bevonat, ami kiemelkedő fényesség-, és 
színtartást biztosít kültéri alkalmazásoknál. 
A CARBOXANE 2000 Topcoat egyesíti az epoxik kémiai ellenálló képességét az akril-
poliuretán bevontok időjárás-állóságával. Ez a szoros térhálós szerkezetű fedőbevonat kiváló 
akadályozó mechanizmust tanúsít és olyan időjárás-állóságot, ami messze túlhaladja a 
poliuretánokét. 

Kiemelkedő tulajdonságok
● Kivételes időjárás-állóság
● Hosszú élettartamon keresztül megtartott magas teljesítmény
● Kiemelkedő fényesség/szín-tartás
● VOC előírás megfelelőség
● Kiemelkedő kopásállóság
● Izocianát-mentesség
● Nagy rugalmasság 

Ajánlott alkalmazás
Fedőbevonatként használatos megfelelő alapozóra. Kiválóan alkalmazható a vegyiparban, tengeri 
fúrótornyokon, hajókon, hidakon, vízi erőműveknél és sok más helyen a nehéziparban.

Ajánlott szárazréteg-vastagság
75 – 175 µm szárazréteg-vastagság, a felhasználás jellegétől függően. Két rétegű rendszer esetén 
min. 125 µm ajánlott. Háromrétegű rétegű rendszer esetén min. 75 µm ajánlott.

Hőmérsékletállóság (száraz)
Folyamatosan: 150°C
Csúcsban: 170°C

Alap
A legtöbb típusú régi bevonatra felhordható, amely jól tapad az alaphoz, beleértve a szerves-, és 
szervetlen kötőanyagú cinktartalmú bevonatokat, az epoxikat és egyéb térhálósítókkal keményedő 
típusokat is.

Fedőbevonat
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Általában nem szükséges, de átvonható a legtöbb poliuretán és epoxival, vagy egyéb ajánlott 
típussal.

Elméleti szárazanyag-tartalom: 80% + 2 (tf %)

Rétegvastagság
mikronban

Elméleti kiadósság
m2/l

Száraz Nedves
1 75-150 95-190 10,7-5,3
2 75 95 10,7

1, ajánlott (min.-max.)
2, Standard

Szín: Színkártya szerint

Fényesség: magas

Sűrűség: 1,1 – 1,3 kg/l, színárnyalattól függően

Felület-előkészítés
Távolítsunk el mindenféle olajat és zsírt a bevonandó felületről, megfelelő oldószerrel, mint 
amilyen például a #2-es hígító.

Keverés
Először géppel keverjük fel alaposan az "A" komponenst, majd keverjük hozzá a "B" komponenst a 
következő arányban:

Térfogatarány:
CARBOXANE 2000 TC, „A” komponens: 2
CARBOXANE 2000 TC, „B” komponens: 1

Hígítás
Hígítsuk max. 15%-ig, #10-es hígítóval!

Edényidő:  4 óra, 24 oC-on, .és magasabb hőmérsékleteken kevesebb!. Az edényidő akkor jár le, 
amikor a anyag már túl viszkózus ahhoz, hogy fel lehessen használni.
Ez a termék érzékeny a nedvességre. Kerüljük el a felületi nedvességet!

Felhordás
Az alábbi szórókészülékeket találták alkalmasnak: Binks, DeVilbiss, Graco, WAGNER, LAURIUS.

Levegő nélküli (airless) szórás:  
Szivattyú áttétel: 30: 1
Anyagtömlő: min. 3/8"-os belső átmérőjű
Fúvóka méret: 0,013”-0,019”
Kimenő nyomás: 140 bar
Szűrő: 60 mesh
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Teflontömítések használata ajánlott, ami a gyártótól beszerezhető.

Alkalmazási körülmények:

Anyag Felület Környezet Páratartalom

normál 15-30 °C 15 – 30 °C 15 – 30 °C 50 – 70%

minimum 5 °C 2 °C 2 °C 20%

maximum 30 °C 50 °C 50 °C 85%

A felületi hőmérsékletnek 3 °C-val magasabbnak kell lennie, mint a harmatpont. 

Száradási idők 

Hőmérséklet Átvonható Érintésszáraz
2 °C 20 óra 36 óra

10 °C 9 óra 24 óra
15 °C 6 óra 18 óra
25 °C 3 óra 12 óra

Ezek az értékek 75 µm szárazréteg-vastagságra vonatkoznak. Magasabb rétegvastagság, nem megfelelő 
ventilláció, vagy alacsonyabb hőmérséklet hosszabb száradási időt eredményez és oldószer-zárványokat 
és idő előtti meghibásodást okozhat.

Tárolhatóság: 24 hónap, 24 Co–on, 

Tárolási körülmények és nedvesség: 5  -45  °C-on és  0-95% relatív
páratartalomnál.

Tisztítás és biztonságtechnika
Tisztítás: Használjunk #2-es hígítót! Elfolyás esetén itassuk fel, majd a helyi előírások szerint 

gondoskodjunk a szennyező anyag elhelyezéséről. 

Biztonságtechnika: Olvassunk le és tartsunk be minden utasítást, ami ezen az adatlapon van, 
Tartsuk be a szokásos munkavédelmi óvintézkedéseket. Túlérzékeny személyeknek védőruhát és 
kesztyűt kell viselniük, valamint az arc, kéz és egyéb érintkező felületeken védőkrémet kell 
használni!

Szellőztetés: Ha zárt térben kerül sor a felhasználásra, akkor alapos levegő cirkuláltatást kell 
fenntartani, mindaddig, amíg a bevonat meg nem szárad (ki nem keményedik)! Az alkalmazott 
ventillációnak megfelelőnek kell lenni ahhoz, hogy az alkalmazott oldószer gőzei ne érhessék el a 
legalacsonyabb robbanási koncentrációt. A felhasználóknak vizsgálniuk kell és figyelemmel kell 
kísérniük a tényleges szintet, hogy valamennyi személy biztonságát garantálhassuk! Ha nem 
vagyunk rá képesek, vagy nem vagyunk biztosak ennek követésében, akkor használjunk 
MSHA/NIOSH által engedélyezett respirátorokat!
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FIGYELEM: Ez  a  termék  gyúlékony  oldószereket  tartalmaz!  Nyílt  lángtól  és
szikrától  tartsuk  távol!  Valamennyi  elektromos  készüléknek  és  berendezésnek  a
nemzeti  szabvány  szerinti  gyártásúnak  és  földeltnek  kell  lenni!  Olyan
munkahelyeken,  ahol  robbanásveszély  van,  a  dolgozóknak  nem-ferromágneses
eszközöket és vezetőképes és szikramentes cipőt kell viselniük!

Megjegyzés: Ez a termék csak egyrétegű bevonatként használható, vagy más 
ajánlott CARBOLINE termékeket tartalmazó rendszerekben.
Egyébként a CARBOLINE NORGE AS jóváhagyását kell kérni. 
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