
PHENOLINE 353 LT 

         Termékismertető 

Típus: modifikált epoxi novolak

Tulajdonságok: A PHENOLINE 353 LT egy nagymértékben térhálósított epoxi tartálybelső 
bevonat, mely rendkívüli általános ellenálló képességet és sokféle felhasználhatóságot nyújt 
különféle vegyi hatásokkal szemben. Egy nagyon egyedi gyantakeveréket képvisel, amely 
nagymértékben ellenállóvá teszi agresszív tartályban szállított anyaggal szemben, mint amilyen 
az etanol, gazolin, gazolin elegyek, biodízel olaj, tüzelő olaj, és egyebek. Használható mind 
savas, mind magas hőmérsékletű lúgos hatások esetén is. Így töltőállomásokon, finomítókban, 
petrolkémia területeken, szennyvíztelepeken, vasúti tartálykocsik bélelésére, és sok egyéb 
esetben. Ez az alacsony hőmérsékleten térhálósodó változat 2 oC-on történő alkalmazást és 
kikeményedést is lehetővé tesz.

Kiemelkedő tulajdonságok 

● Kiváló általános kémiai ellenálló képesség 
● Sűrű, nagymértékben térhálósodott réteg rendkívüli akadályozó képeséggel
● Kiváló kopásállóság és szívósság
● Rendkívül jól használható szénhidrogén hatások esetén. 
● Kikeményedés akár 2 oC-on is.

A PHENOLINE 353 LT bevonat kémiai ellenállóképességének részletes listája igény esetén 
rendelkezésre áll.

Színárnyalat: vörösbarna (0500) és szürke (0700) és fehér (0800)

Megjelenés: fényes

Ajánlott szárazrétegvastagság: 120-180 µm/réteg

Elméleti szárazanyag tartalom: 76% ± 2% (tf)

Elméleti kiadósság: 29,9 m2/l   25 µm rétegvastagságnál,

                                          6,0 m2/l 125 µm rétegvastagságnál 

                                          4,3 m2/l 175 µm rétegvastagság esetén 

A keverési és felhordási veszteségek különbözőek lehetnek, ezzel a munka felmérésekor számolni kell!
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Illó szerves anyagtartalom (VOC): 197 g/l
Névleges gyári érték és a színnel kismértékben változhat.
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Hőmérsékletállóság (száraz):  Folyamatosan: 121°C
                                           Csúcsban:  149°C

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

Korlátozások
Ha a tartálykocsik bélelése melegebb, mint a külső acélfal hőmérséklete, akkor az un. 
„hidegfal” effektus áll elő. Minél kisebb a hőmérsékletkülönbség, annál kisebb a 
negatív hatás a teljesítmény vonatkozásában. Az epoxi bevonatok napfény hatására 
veszítenek fényükből, elszíneződnek és esetenként krétásodnak is. 

Alkalmazási útmutató
Felület-előkezelés

A felületnek száraznak és tisztának kell lenni. Alkalmazzunk megfelelő eljárást, hogy 
eltávolíthassuk a piszkot, port, olajat és minden szennyeződést, ami károsan 
befolyásolhatja a bevonat tapadását.

Felületelőkészítés
Acél esetén: 
          Alámerülésnél:          min. Sa 2,5

Felületi érdesség: 40 – 75 µm

Beton vagy CMU estén
A betonnak legalább 28 naposnak kell lenni, 24 oC-on, 50% relatív páratartalom mellett. 

Készítsük elő a felületet az ASTM D 4258 szerint, és végezzünk érdesítést az ASTM D 4259 
szerint. A betonban levő pólusok kezelésére szükség lehet felületkezelő ágensre.

Keverés: Az alapanyagot keverjük fel motoros keverővel külön-külön, majd a komponenseket 
keverjük össze! NE keverjünk be részmennyiségeket!

Hígítás: Hígíthatunk CARBOLINE 2-es hígítóval, 6%-ig.  

Figyelem: Más hígító használata, mint amit a CARBOLINE ajánlott, megváltoztathatja a 
feldolgozási tulajdonságot. Ez a jótállás elvesztésével jár!

Keverési arány: 4:1 (A:B) arányban

Edényidő: 1óra, 24°C-on.
Az edényidő akkor ér véget, amikor a bevonat viszkozitása drasztikusan megváltozik.
Az edényidő magasabb hőmérsékleten kevesebb!

Felhordás
Az alábbi berendezéseket megfelelőnek találták, jóllehet ezekkel egyenértékű berendezések is 
megfelelők lehetnek: BINKS, DE VILBISS, GRACO, LAURIUS
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Hagyományos szórás: Használjunk 3/8”-os belső átmérőjű anyagtömlőt. kettős szeleppel
Ellátott nyomóedényt. Dűzniméret: 0,055- 0,070"
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Levegő nélküli szórás (airless): 
Szivattyúzási arány 30:1/min./

  Gallon/perc kimenet 3 gallon/min
  Anyagtömlő 3/8 '' belső átmérő min.

.   Dűzniméret 0,015''-0,019 ''
  Kimenő nyomás 145 – 160 bar (2100-2300 psi)

*Teflon tömszelence javasolt, mely beszerezhető a szivattyú gyártójától.

Ecsetelés és hengerlés: Nem javaslott tartálybelső bevonásnál, legfeljebb hegesztési 
varratok és javító festésnél.

Ecsetelés: Használjunk közepes sörtéjű ecsetet. 

Hengerlés: Használjunk rövid, szintetikus bolyhú hengert, fenolgyanta tengellyel. 

Felhordási hőmérsékletek: 

                             Anyag         Felület         Környezet        Páratartalom
Minimum                16°C              2°C               2°C                     0 %
Maximum               32°C             43°C             38°C                    85 %

A termék egyszerűen csak annyit igényel, hogy a felület hőmérséklete magasabb 
legyen, mint a harmatpont.
A harmatpont alatti hőmérséklet következtében a felületen bekövetkező kondenzáció 
futórozsda képződést idézhet elő a már szemcseszórt felületen, ami károsan 
befolyásolhatja a bevonatnak alaphoz történő tapadását.
A normál hőmérsékleti körülményektől eltérő feltételek esetén speciális alkalmazás-
technikára lehet szükség.

Száradási idők: Az alábbi idők 125-175 µm szárazréteg-vastagságra vonatkoznak és 
megfelelő szellőztetés esetére, hogy az oldószer el tudjon távozni a rétegből, ami a 
teljes kikeményedés (térhálódosás) feltétele.
Nagyobb rétegvastagság, vagy hűvösebb léghőmérséklet hosszabb száradási időket 
igényel, és oldószer-zárványokat (oldószer-visszamaradást), rétegek közti szétválást 
eredményezhet, ami idő előtti meghibásodáshoz vezethet. Túl sok nedvesség, vagy a 
száradás során a felületen bekövetkező kondenzáció befolyásolhatja a száradás 
menetét, elszíneződést idézhet elő, és felületi pír képződését válthatja ki. Mindenféle 
pírt, vagy hólyagosodást vizes mosással el kell távolítani, mielőtt átvonnánk a 
felületet. Amennyiben a maximális átvonhatósági időt már túlléptük, a felületet 
érdesíteni kell, mielőtt egy újabb réteget hordanánk fel rá.  

Megjegyzés: Agresszív igénybevétel esetén ajánlott a száradást 16 oC felett 
lefolytatni.
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Hőmérséklet Végső kiszáradás        Maximális Minimális 
alámerülés esetén      átvonhatóság átvonhatóság

       2 °C 15 nap    10 nap    18 óra
     10 °C 10 nap      7 nap    12 óra
      16°C   7 nap      5 nap      8 óra
      24°C   5 nap      3 nap      6 óra
      32°C   3 nap                  1 nap      4 óra

Felületi hőmérséklet Végső kikeményedés

66 oC 8 óra

A fenti száradási tervet használhatjuk gyorsított száradás esetére. Hagyjuk a frissen 
felhordott réteget előbb a levegő száradni mintegy 4 órán keresztül, mielőtt növelnénk 
a hőmérsékletet. A hőmérséklet növelésnél az emelkedés mértéke ne haladja meg a 
16 oC/30 perc mértéket! 

Tisztítás: Használjunk CARBOLINE 2-es hígítót. Kiömlés esetén szivassuk fel (gyűjtsük 
össze) és helyezzük tárolóba a helyi előírások szerint. 

Szellőztetés és biztonságtechnika
Amennyiben a tartály belső festéséről vagy zárt térben történő 

felhasználásról 
van szó, kereszt szellőztetésre van szükség a felhordás ideje alatt és az 
alkalmazás után is, amíg a bevonat ki nem szárad. A ventillációs rendszernek 
alkalmasnak kell lenni arra, hogy megakadályozza az oldószerek alsó 
robbanáshatárának elérését! 

FIGYELEM: A PÁRÁK/GŐZÖK ROBBANÁSVESZÉLYESEK!
Tartsuk távol szikrától és nyílt lángtól!
Zárt térben a dolgozóknak frisslevegős légzőkészülék viselése kötelező!
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! 
Ezentúl mesterséges ventillációt, frisslevegős készüléket, vagy frisslevegős 
maszkot kell használnia a kivitelezést végző személyzetnek! 

FIGYELEM!
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OLVASSA EL ÉS TARTSA BE ENNEK A TERMÉKISMERTETŐNEK ÉS EZEN TERMÉK 
BIZTONSÁGTECHNIKAI 1ADATLAPJÁNAK VALAMENNYI ELŐÍRÁSÁT!
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Eltarthatóság: min 24 hónap, ha a tárolás 24 °C -on történik.
Eredeti, bontatlan tartóedényekre vonatkozóan.

Lobbanáspontok (setaflesh):   
                            A komponens: 27°C
                            B komponens:  13°C felett
                            Keverék:                      32 0C

Szállítás súlyok 1 gallon (7 kg)
5 gallon (32 kg)

Tárolás: Tartsuk beltérben. 

Tárolási körülmények: 4 – 43 oC, 0 – 90% RPT

1
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	Gallon/perc kimenet 3 gallon/min

