
A-788-os keverék fröcskölési zónára

Termékismertető

Típus: epoxi poliamid

Általános tulajdonságok: 100% szárazanyag-tartalmú epoxi-mastic, amely keverhető, felhordható 
és kikeményíthető víz alatt is! Védelmet biztosít fém korróziója ellen, a beton és fa eróziója és 
elhasználódása ellen, a víz feletti és alatti fröcsköléses zónában. 

Ajánlott alkalmazás: acél, beton vagy fa oszlopok javítására. Ugyancsak alkalmas szivárgó 
tartályok, hajótestek, rozsdamarta acél, és betonban lévő repedések javítására. 

Nem ajánlott alkalmazás: alámerüléses üzemmódban, erős oldószerekben és erősen korrozív 
anyagokban. 

Kémiai ellenálló képesség: 

Hatás Alámerülés Fröcskölés Gőzök
és elárasztás

savak nem ajánlott! nagyon jó kiváló
lúgok nem ajánlott! nagyon jó kiváló
oldószerek nem ajánlott! nagyon jó kiváló
sós víz kiváló* kiváló kiváló
víz kiváló* kiváló kiváló

*maximális hőmérséklet 71 oC

Hőmérséklet-állóság (nem alámerülésnél!):
Folytonosan:  93 oC
Csúcsban: 121 oC

Alap: megfelelően előkészített acél, beton, fa, alumínium, galvanizált acél, és üvegszálas poliészter

Összeférhető festékek: a legtöbb festéktípusra felhordható. Általában nincs szükség fedőbevonatra, 
de bevonható epoxival, fenol-gyantával, poliuretánnal, vagy más ajánlott típussal

Műszaki adatok
Elméleti szárazanyag tartalom:  99% + 1% (tf%)
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VOC (Illó szerves anyag) tartalom: 0,0 g/l (nominális érték)

Ajánlott szárazfilm-vastagság: 3,1 mm a jellemző, de felhordható egészen 50 mm-
ig, egyetlen munkamenetben (!). 
Függőleges, vagy fej feletti felületekre 6,4 mm-es 
vastagság a gyakorlati maximum. 

Elméleti kiadósság: 0,32 m2/l, - 3,1 mm rétegvastagságban
(Az anyagveszteség váltakozó lehet, amit egy munka szükségletekor külön meg kell becsülni! Kültéri tapasztalat szerint
02 m2/l reális gyakorlati kiadósságnak bizonyult. Ez a szám már magában foglalja a gyakorlati veszteségeket, valamint 
azt is, hogy a terméket általában vastagabb rétegben hordják fel.)

Tárolási körülmények: Tároljuk beltéren!
Hőmérséklet: 4 - 43 oC, nedvesség: 0 - 100%

Eltarthatóság: 24 hónap, ha beltéren, 24 oC -on tároljuk

Szín: csak olív zöld

Fényesség: nem túl magas

Lobbanáspont: (Setaflash)

A-788 A rész:  93 oC
A-788 B rész:  93 oC

Felhasználási útmutató
Ennek az útmutatónak nem az a célja, hogy speciális esetekre ajánlja a terméket. Ez csak egy segédlet 
annak érdekében, hogy minél megfelelőbb felület-előkészítés, keverés, és felhordás történjen. 
Feltételezzük, hogy a termék kiválasztása megfelelő módon történt. Kövessük ezt az utasítást minél 
pontosabban, annak érdekében hogy a termék legjobb teljesítményét el tudjuk érni. 

Felület-előkészítés
Távolítsunk el minden zsírt és olajat a bevonandó felületről, CARBOLINE 2-es hígítóval. 

Távolítsunk el minden piszkot, laza festéket, lehasadt beton részeket, korhadt fát, tengeri üledéket, 
és egyéb szennyeződést, koptató szórással vagy nagynyomású vizes lemosással. 

Kézi, vagy kisgépi tisztítást is alkalmazhatunk, de ezek kis hatékonyságúak és időigényesek. 

A koptató szórás víz alatt is elvégezhető, ha a kilépő levegő/koptató közeg áramnak közvetlen útja 
van a vízen keresztül. 

Ha a fröcsköléses zónában dolgozunk sós vízben, akkor mielőbb vonjuk be a megtisztított 
fémfelületet, hogy minimalizáljuk az újonnan megjelenő korróziót. 
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Keverés: A rész: B rész = 1 : 1 térfogatarányban
Egy merítőkanálnyi "A" komponenst vegyünk ki a kannából, majd keverjünk össze kb. ugyancsak 
egy merőkanálnyi "B" komponenssel. Keverjük össze jól a két komponenst, míg a sárga és a fekete 
szín egy egyöntetű olív-zöld színt nem ad. A keverés után azonnal használjuk fel ezt a keveréket: 
érlelésre nincs szükség.

A keverés során vízzel tartsuk nedvesen a védőkesztyűt és az anyagokat!

Figyelem: Bizonyos emberek érzékenyek lehetnek az epoxi gyantákra, amelyek ebben az anyagban
előfordulnak, ezért mindig szoros zárású gumikesztyűt kell viselni a keverés során.  

Hígítás: Nem ajánlott!

Figyelem: Más hígító használata megváltoztathatja a feldolgozási tulajdonságot. Ez a jótállás   
elvesztésével jár.

Edényidő: tényleges felhasználási idők 20 oC-on, víz alatt vagy víz felett

- golflabda méretű keverék: 40 perc
- baseball labda méretű keverék: 30 perc
- egy gallon-nyi (3,8 l) keverék: 15 perc

A felhasználási idő 27 oC felett a felére csökken!

Ne keverjünk be többet, mint amit a fent jelzett felhasználási időn belül fel tudunk dolgozni, 
jóllehet az anyag még felhasználhatónak tűnhet ezen idő elmutával is, de már nem fog úgy tapadni a
felülethez a felhordás és a kikeményedés után! 

Feldolgozási körülmények:

Anyag Felület Környezet Nedvesség
Normál 13 - 24 oC 16 - 27 oC 16 - 27 oC 30 - 70%
Minimum 10 oC 10 oC 10 oC 0%
Maximum 38 oC 43 oC 38 oC 100%

A fenti normál feltételek alatt és felett speciális felhordási technikára lehet szükség.

Maximális átvonhatósági idő: 
Ha az alábbi átvonhatósági időket túllépjük, akkor a felületet érdesíteni kell, vagy enyhe 
szemcseszórással, vagy más módon érdesítve a felületet, hogy a "salakot" eltávolítsuk, mielőtt a 
következő réteget felhordanánk. 

Felületi hőmérséklet idők
10 oC 72 óra
16 oC 48 óra
24 oC 24 óra
32 oC 12 óra
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Tisztítás: CARBOLINE 2-es hígítóval

FIGYELEM!
Tartsuk távól szikrától és nyílt lángtól! Zárt terekben a kivitelezést végző személyzetnek 
frisslevegős készüléket, vagy frisslevegős maszkot kell használnia! Túlérzékeny személyeknek 
védőruhát, és -kesztyűt, valamint védőkrémet kell használniuk!

MINDEN ELEKTROMOS KÉSZÜLÉKET ÉS BERENDEZÉST AZ ORSZÁGOS VILLAMOS ÉRINTÉSVÉDELMI 
SZABVÁNYNAK MEGFELELŐEN KELL KÉSZÍTENI ÉS FÖLDELNI. ROBBANÁSVESZÉLYES HELYEKEN A 
MUNKÁSOKNAK NEM MÁGNESEZHETŐ SZERSZÁMOKAT KELL HASZNÁLNIUK, VALAMINT VEZETŐ ÉS 
SZIKRAMENTES CIPŐT KELL VISELNIÜK! 

FIGYELEM!
OLVASSA EL ÉS TARTSA BE ENNEK A TERMÉKISMERTETŐNEK ÉS EZEN TERMÉK 
BIZTONSÁGTECHNIKAI 1ADATLAPJÁNAK VALAMENNYI ELŐÍRÁSÁT!

1
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