
THERMALINE 4001

Termékismertető

Típus: Szervetlen polimer (inert multi-polimer mátrix)

Tulajdonságok: Egykomponensű, nagyteljesítményű bevonat, amely kiváló ellenállást mutat 
nedves/száraz ciklikus igénybevétel esetén, magas hőmérsékleti tartományban. A réteg 
alumínium és vasoxid (MIO) csillámok kombinációját tartalmazza, annak érdekében, hogy 
kiváló gátló ellenállást és hő-sokk tűrést biztosítson. Noha főleg acél alapok 650 oC–ig történő
szigetelés alatti védelmére használják, használható nem-szigetelt acélfelületek védelmére is.
Kriogén (mély hőmérsékletű) igénybevételt is kiválóan viseli, és kikeményedik környezeti 
hőmérsékleten, anélkül, hogy be kellene „sütni”. Kiemelkedő kémiai ellenállást mutat 
korróziós hatásokkal szemben, nedves szigetelés alatti hő-ciklusok alatt is. 
Ez a termék ajánlható a NACE SP0198-as szabvány CS-6 és SS-5 rendszereire a korrózió 
visszaszorítására szigetelés alatt (CUI – Corrosion Under Isnsulation). 

Kiemelkedő előnyök 
● Megakadályozza a korróziót a szigetelés alatt
● Alumínium és vasoxid (MIO) csillámokkal töltött szervetlen bevonat
● Folyamatos hőmérséklet-tűrés egészen 650 oC–ig
● Nagyon jó rugalmasság
● Kiváló ellenállást nedves/száraz ciklusok esetén
● Megakadályozza a saválló acél stressz-korróziós repedéseit
● Nem igényel „besütést” a korróziós ellenállás eléréséhez
● Önalapozó; egykomponensű

Szín: szürke (0700) és sötétszürke (J700)

Fedő: tojáshéj 

Alapozó: Önalapozó, felhordható CARBOCINK 11-re, szigetelés alatti alkalmazás esetén

Ajánlott szárazfilm-vastagság: 90 – 125 µm/réteg

Az optimális teljesítmény eléréséhez 2 réteg felhordása ajánlott. A legjobb eredmény 
eléréséhez, a maximális szárazréteg-vastagságot tartsuk 300 µm alatt.  

Szárazanyag tartalom: 53 % (tf)+/- 2%

Elméleti kiadósság: 21 m2/l,  25 µm szárazréteg-vastagságban

4 m2/l, 125 µm szárazréteg-vastagságban

A gyakorlatban számoljunk a keverési és felhordási veszteségekkel.
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VOC érték: 407 g/l (szállítási konzisztenciában)

Hőmérsékletállóság: 
kriogén ciklusban: - 196°C
maximális hő-terhelés:    650°C
.

Alkalmazási útmutató
Felület-előkészítés általánosan

A teljes felületet alaposan meg kell tisztítani minden olaj- és zsír-szennyeződéstől, laza rozsdától, 
revétől és minden olyan szennyeződéstől, ami csökkentheti a felhordandó réteg tapadását, az SSPC-
SP1 szabvány oldószeres tisztítása szerint, az ajánlott felület-tisztítás alkalmazásával, az alábbi 
referenciának megfelelően.

Ferromágneses fém esetén 
Az optimális felülettisztítás érdekében szemcseszórás az SSPC-SP10 (NACE2, Sa2,5) szerinti 
minőségre, 60 – 90 µm-es felületi profil eléréséig. Ha a szemcseszórás gyakorlatilag nem 
lehetséges, akkor alkalmazzunk kisgépes tisztítást, hogy a felületet előkészítsük az SSPC-SP11-es 
vagy SSPC-SP15-ös (St3, v. St2) minőségre, 25 – 50 µm-es felületi profil elérése mellett.
Ettől jobb minőségű tisztítási eljárás növeli a teljesítményt és a várható élettartamot.

Saválló acél esetén
A felületi profilnak szabálytalan, sűrű, 25 – 75 µm-esnak kell lenni, ami leginkább 
szemcseszórással érhető el. Távolítsunk el minden olyan szennyeződést, ami csökkentheti a 
saválló acél teljesítményét a tervezett igénybevétel esetén, főleg a beágyazódott vas és klór 
vonatkozásában.

Hígítás és keverés
Keverés

Gépi keverés az anyag teljes egyöntetűségéig.
Hígítás

A szóráshoz általában nincs szükség hígításra. Meleg felületekre történő szórásnál (egészen 260 oC-
ig) az előnyös felhordási mód a hagyományos szórás. Kis felületek esetében, vagy javításnál 
használjunk ecsetet és normál hőmérséklet esetén hígítsuk max. 10%-ig, CARBOLINE #10-es 
hígítóval, meleg felületre történő felhordásnál hígítsuk max. 10%-ig, CARBOLINE #235-ös
hígítóval. 

Figyelem:  Más hígító használata, mint a mit a CARBOLINE szállított, vagy ajánlott kedvezőtlenül 
befolyásolhatja a feldolgozási tulajdonságokat és a jótállás elvesztésével járhat.

Alkalmazási útmutató
Szórás (általában)

Az alábbi berendezéseket megfelelőnek találták: WIWA, jóllehet ezekkel egyenértékű 
berendezések is megfelelők lehetnek: pl. LARIUS

Hagyományos szórás
Nyomástartó edény, felszerelve duális szabályzóval, min. 3/8”-os belső átmérőjű anyagtömlővel, t. 
a folyadék dűznimérete 0,070 " (1,78 mm), megfelelő levegő fúvókával. Állítsuk be a levegő 
nyomást úgy, hogy egyenletes szórásképet kapjunk.

- 3 -

Forgalmazó: GÉNIUS MBT kft, 3700 Kazincbarcika, Mikszáth K. u. 5, fsz. 3.                                       
Honlap: www.geniusmbt  .  hu             Mobil: 30/9351 592                E-mail: info@geniusmbt.hu

mailto:info@geniusmbt.hu
http://www.geniusmbt.hu/


Airless szórás
  Szivattyú áttétel: 32:1 (min)
  Gallon/perc teljesítmény   2,5 (9 l/min)
  Anyagtömlő ½”  belső átmérő (min.) - (12,5 mm)

.   dűzniméret 0.017-0.021" (0,43 – 0,53 mm)
  kimenő nyomás 100 – 137 bar (1.500- 2000 psi)

Teflon tömszelence kérdésében kérje ki a szivattyúgyártó tanácsát.

Ecset vagy henger: Természetes sörtéjű ecsetet használjunk épp nyéllel! Kerülni kell az átfestést! Henger
esetén rövidszálú hengert használjunk, amelynek a tengelye ellenáll az oldószernek. Itt is 
kerülni kell az átfestést! A kinézet függ a felhordás módjától (ecsetelés, vagy hengerlés), az 
alumínium szemcsék elhelyezkedésétől függően.

Felhordási hőmérsékletek: 

Anyag Felület Környezet Páratartalom 
Minimum 13 C 10 C 7 C 0 %
Maximum 32 C 260  C 38 C 95 %

Ez a termék egyszerűen csak azt kívánja meg, hogy az alap hőmérséklete felette legyen a 
harmatpontnak. A felületen végbemenő kondenzáció futó rozsdát idézhet elő, a már 
előkészített acélfelületen és kedvezőtlenül befolyásolja az alaphoz való tapadást. Speciális 
felhordási technikára lehet szükség a normál felhordási körülmények alatt, vagy e fölött.  

Száradási idők

Felületi hőmérséklet,
50%-os rel.

páratartalomnál

Rétegek közötti
száradás

10 C 12 óra
16 C 6 óra
24 C 2 óra
32 C 1 óra

Az alábbi idők a javasolt szárazréteg-vastagságra vonatkoznak, ettől vastagabb rétegvastagság vagy 
egy rosszul szellőzött körülmény hosszabb száradási időt igényel, ellenkező esetben a bevonat 
tönkremegy.

Figyelem: A teljesítmény maximalizálása érdekében kerüljük el a nagyon gyors hőmérséklet 
változásokat az első hő-ciklusoknál, különösen a száradás korai fázisában. Ajánlatos egy enyhe 
hőmérséklet növelés 260 oC fölé. Magasabb üzemi hőmérsékleteken a réteg keményebb lesz, de 
így is kellő védelmet biztosít.

Tisztítás
Használjunk CARBOLINE #2-es hígítót, vagy acetont.

Eltarthatóság min. 12 hónap, ha a tárolás 24 °C-on történik.

Forgalmazó: GÉNIUS MBT kft, 3700 Kazincbarcika, Mikszáth K. u. 5, fsz. 3.                                       
Honlap: www.geniusmbt  .  hu             Mobil: 30/9351 592                E-mail: info@geniusmbt.hu

mailto:info@geniusmbt.hu
http://www.geniusmbt.hu/


- 4 -

Lobbanáspont: 2,7 °C
 
Tárolás: Tároljuk zárt térben, 4 – 50 °C között, 0-95% relatív páratartalom mellett.

Szállítási súlyok: 1 gallon kit: 5,4 kg
5 gallon kit: 29,5 kg

Szellőztetés és biztonságtechnika: 
Amennyiben a tartály belső festéséről vagy zárt térben történő felhasználásról van szó, kereszt
szellőztetésre van szükség a felhordás ideje alatt és azt követően is, mindaddig, amíg 
a bevonat ki nem szárad! A szellőztető rendszernek alkalmasnak kell lenni arra, hogy 
megakadályozza az oldószerek alsó robbanáshatárának elérését! A felhasználónak 
folyamatosan figyelemmel kell kísérni a tényleges koncentrációt, hogy biztosítani tudja a teljes
személyzet biztonságát. Ha nem biztos ebben, vagy nem képes q koncentrációk folyamatos 
figyelésre, akkor az MSHA/NIOSH által jóváhagyott levegős lélegeztető berendezést kell 
használni.

Óvó rendszabályok
Figyelem! A termék gyúlékony oldószereket tartalmaz! Szikrától, lángtól távol kell tartani! 
Minden  elektromos  berendezést  és  bekötést  a  nemzeti  elektromos  szabályok  szerint  kell
készíteni  és  földelni.  A  robbanásveszélyes  helyen  dolgozó  személyzetnek  nem-vas
szerszámokat és szikramentes, vezető lábbelit kell használnia. 

FIGYELEM: OLVASSA EL ÉS TARTSA BE ENNEK A TERMÉKISMERTETŐ-
NEK ÉS EZEN TERMÉK BIZTONSÁGI ADATLAPJÁNAK VALAMENNYI 
ELŐÍRÁSÁT!
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