
PHENOLINE 333
Termékismertető

Típus: A PHENOLINE 333 egy alacsony hőmérsékleten aktivált,  magas szárazanyag-tartalmú,
modifikált epoxi bevonat, ami olvadt kénnel szemben kiváló ellenálló képességű bevonatként
lett formulázva. Kiváló kémiai ellenálló- és hősokk-tűrő képessége van. 

Jellemező alkalmazások: Tartálybelső védőbevonat korrozív folyadékokban történő alámerülés 
esetére, amelyek szulfátokat is tartalmazhatnak. Úgy lett formulázva, hogy tartálybelső bevonatként 
olvadt kénnek ellenálljon, hatékony hő-elosztás és hőelnyelés eredményeként. 

Száraz-meleg hőmérséklethatárok
A 162 oC folyamatosan és a 176 oC időszakosan Betöltésnél a hőmérsékletet korlátozni kell 148 oC-
ra és kiürítésnél 162 oC-ra. Az acél kocsinak - 17 oC-tól magasabb hőmérsékletűnek kell lenni, 
amikor a betöltés történik. 

Kémiai ellenálló képesség
Mindig konzultáljunk a CARBOLINE képviselettel, speciális megoldási javaslatok végett. 

A hegesztési varratok előkészítése
NACE RP0178-89, C előírás hegesztési varratokra.

Felület-tisztítás
NACE No. 2/SSPC-SP10 (Sa 2,5), közel fémtiszta minőség

Felületi érdesség
Átlag 60 – 75 µm (vizuális összehasonlító)

Felületi profil-textúra
Éles, szabálytalan és sűrű (nagyító alatt szemlélhető)

A felhordásra alkalmas készülékek jellemzői

Szivattyú áttét: 45:1 
Fúvóka: 0,017-0,019" (0,42 – 0,48 mm)
Kimenő nyomás: 190 bar (min)

Javításra, kis felületek esetében és a nedves rétegvastagság korrigálására műszálas ecset 
használható.
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Felhasználási körülmények
Nem szennyezet profil (előkezelt és szórással kezelt felület esetén)
Száraz, pormentes fémfelület
A fémfelület hőmérséklete 15 oC felett
A fémfelület hőmérséklete minimum 5 oC–val a harmatpont felett
A környezeti hőmérséklet 10 oC felett 
A relatív páratartalom kisebb, mint 90%
Az anyag hőmérséklete 21 és 32 oC között

Alapozás
Önalapozó – csak egy réteget hordjunk fel!

Hígítás
CARBOLINE 231-es hígító

Tisztítás
CARBOLINE 2-es hígító, vagy aceton

Biztonsági alkalmazás feltételei
A biztonságtechnikai adatlapoknak megfelelő alkalmazás, tisztítás, hulladék-elhelyezés és személyi 
védőfelszerelés. A munkahelyen kellő mennyiségű levegő cirkuláltatás, hogy a munkakörnyezet a 
PEL és a LEL érték alatt maradjon. A helyi előírások és az OSHA szabályzata szerint használjuk. 

FIZIKAI ADATOK 

Fényesség: fényes

Szín: fekete

Szárazanyag-tartalom: 72% (összekeverve)

VOC: 238 g/l

Lobbanáspont: 17 oC

Keverési arány:   4:1 (tf)

Össz rétegvastagság: 125 – 175 µm között. Csak egy réteget hordjunk fel!
(Ne alkalmazzunk burkoló réteget!)

Nedves rétegvastagság: 175 – 250 µm között

Elméleti kiadósság: 28,8 m2/l – 25 µm szárazréteg-vastagságnál

Pihentetési idő: nincs

Edényidő: 70 perc, 1 gallon keverék esetében
35 perc, 5 gallon keverék esetében 
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Száradási idők: 

Felületi
hőmérséklet

Kézszáraz Kezelhető Átvonhatósági
idő

25 C 4 óra 6 óra 10 óra

Gyorsított szárítás: cirkuláltassunk  20  és  35 oC közötti levegőt, minimum  2-5 órán keresztül. Az
összes javítást el kell végezni a gyorsított szárítás előtt.  

A gyorsított szárítás tervezete:
F elfutás az olvadt kén üzem szintjére: 16 oC 30 percenként
65 oC fürdő hőmérséklet, 4 óra hosszat
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