
PHENOLINE 187 SYSTEM

Termékismertető

Típus: Kétkomponensű modifikált epoxi-fenol, amin addukt.

Tulajdonságok: Jó felépítésű tartály belső bevonati rendszer, amely egy alapozó és egy, vagy kettőt
fedő rétegből épül fel.
● Kiváló általános kémiai ellenálló képesség
● FDA szerint közvetlen élelmiszerrel érintkező felületként elfogadható /21 CFR 175.300/
● Nagyon jó ellenállás koptató igénybevétellel szemben, rugalmasság
● Szórással könnyen felhordható
● Kielégíti a legszigorúbb Illékony Szervesanyag Tartalom (VOC) előírásokat
● A megszáradt bevonat kielégíti a DOD-P-23236 típus 1és az 1 osztály-követelményeit.

Ajánlott alkalmazási terület: Tartályok belső bevonataként acél és beton felületekre, vasúti kocsik,
hajók és  más  korrozív  vegyszereket  tároló  szerkezetek  belső  bevonata,  vagy  a  terméktisztaság
megőrzésére alkalmas belső bevonat. 

Nem ajánlott alkalmazás: Folyamatos alámerülés esetén vízben 54°C felett, valamint erős ásványi
és szerves savakban.

Kémiai ellenálló képesség:

Közeg Alámerülés Fröcskölés
Savak/ásványi jó nagyon jó
Lúgok kiváló kiváló
Oldószerek jó-kiváló kiváló
Sók kiváló kiváló
Víz kiváló kiváló

Hőmérsékletállóság: (nem alámerülés esetén)
                         Folyamatosan:     93°C
                         Csúcsban:          121°C
Alámerüléses  hőmérsékletállóság  függ  a  közegtől.  Tanulmányozza  át  a  CARBOLINE  Tartály
Bevonatok kiadványt, vagy forduljon a CARBOLINE Vevőszolgálathoz az egyedi szállítmány és
hőmérsékleti javaslatokat illetően. A fém tartályokat szigetelni kell, ha működési hőmérsékletük a
60 C hőmérsékletet meghaladja.

Alap: Alkalmazhatjuk megfelelően előkészített acélra, betonra, másra a javaslat szerint.
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Összeférhetőség más bevonatokkal: A PHENOLINE 187 Finish felhordható epoxira, fenol
gyantára, vagy más szokásos bevonatra. A PHENOLINE 187 Primert közvetlenül jól előkészített
felületre  hordjuk  fel.  Beton  esetén  alkalmazzunk  epoxi  felületkezelő  szükséges  lehet.  A
PHENOLINE 187 primer fedhető epoxi, vagy fenol gyantákkal, vagy más általános típusokkal az
ajánlat szerint.

Elméleti szilárdanyag tartalom:
                               PHENOLINE 187 Primer         65% ± 2 tf%
                               PHENOLINE 187 Finish           63%  2 tf%

Illó szerves tartalom (VOC):
                          Primer: 300 g/l
                          Finish:  312 g/l

Ajánlott szárazfilm vastagság:
                          1 réteg PHENOLINE 187 Primer: 100-150 µm
                          1 réteg PHENOLINE 187 Finish: 100-150 µm

Amennyiben a specifikáció, vagy az elvárt élettartam megkívánja, tanácsos lehet egy második réteget is felhordani a
PHENOLINE 187 Finish-ből.

Elméleti kiadósság:
                        CARBOLINE 187 Primer: 26 m2/1    (25µm szárazréteg-vastagságnál)

  5 m2/1    (125µm-nél szárazréteg-vastagságnál)
                        CARBOLINE 187 Finish: 25 m2/1     (25µm - szárazréteg-vastagságnál)

  5 m2/1     (125µm - szárazréteg-vastagságnál)
A keverési és a felhordási vesztességek változóak és figyelembe kell venni,  amikor egy feladat anyag szükségletét
becsüljük meg.

Tárolási körülmények: beltéri, 4-43°C, 0-90 % relatív páratartalom

Tárolási idő: 24 hónap, 24°C-on

Színárnyalat: téglavörös (0500), szürke (6797)

Fényesség: tompa

Lobbanáspont (Setaflash):
                 PHENOLINE 187 Finish A rész: 23 C
                 PHENOLINE 187 Primer A rész:   8 °C
                 PHENOLINE 187 B rész: 20 °C
                 CARBOLINE 2-es hígító:  -5 °C
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Alkalmazási útmutató
Felület előkezelés: Távolítsunk el minden olaj- és zsírszennyeződést a bevonandó felületről 
                                    Egy CARBOLINE 2-es hígítóval átitatott ronggyal.
Acél esetén: alámerüléses igénybevételhez

Szemcseszórás egy majdnem fémtiszta felületig, az MSZ ISO 8501-1 Sa 2 1/2-nekmegfelelően,
egy 38-75µm-es felületi érdesség biztosítása mellett. 

Nem alámerüléses igénybevétel esetére: Szemcseszórás az MSZ ISO 8501-1 Sa 2-nek meg-
felelően, 50-75µm-es felületi érdesség biztosítása mellett.

Beton esetén: Távolítsunk el minden finom kiemelkedést csiszolás, vagy dörzsölés révén. A  
betonnak legalább 28 napos kötődésidejűnk kell lenni 21°C-on és 50% relatív páratartalom 
mellett, vagy ennek megfelelő kötésidejűnek. Szemcseszórással távolítsuk el az olajat, nem 
kívánatos kötőanyagokat, felúszásokat, tárjuk fel a pórusokat, a felület szerkezete legyen hasonló
a közepes szemcseméretű dörzspapírhoz. A beton pórusai felületkezelést tehetnek szükségessé. A
keletkezett port, homokot lefúvatással, vagy felszívatással távolítsuk el. 

Keverés: Motoros keverést alkalmazzunk, külön-külön felkeverve a komponenseket, majd összeöntés 
után a keveréket szintén összekeverve. Az összeöntést 4:1-hez térfogat arányban kell végezni.

Hígítás: Szórás esetén 25%-ig hígítható CARBOLINE 2-es hígítóval
                Egyéb hígító használata megváltoztathatja a feldolgozási tulajdonságokat és a jótállás 
                elvesztésével jár.

Edényidő: 4 óra, 24°C-on és kevesebb magasabb hőmérsékleten. Az edényidő véget ér amikor
                  a bevonat megereszkedik.

Alkalmazási körülmények

Anyag Felület Környezet Páratartalom 
Normál 18-29 C 18-29 C 18-29 C 30-60 %
Minimum 13 C 10 C 10 C 0 %
Maximum 32 C 43 C 38 C 85 %

Ne alkalmazzuk, ha a felület hőmérséklete kevesebb mint a harmatpont + 3°C!
Egyedi hígítási és alkalmazási lejárásokat kell alkalmazni a fentiektől eltérő körül-mények esetén! 

Szórás: Az alábbi szóróberendezéseket találták alkalmasnak: Binks, De Vilbiss, Graco,   
          Wagner, LAURIUS

Levegős szórás: A nyomástartó edény kettős szabályzókkal van felszerelve, 3/8” belső átmérőjű 
anyagtömlő 0,055-0,070” (1,27 – 1,77 mm) belsőátmérőjű folyadék fúvóka és hozzávaló 
levegődűzni.
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Levegő nélküli szórás (airless):
                            Sűrítési arány: 30:1 (min.)*
                            GPM kimenet:  3,0  (min.)
                           Anyagtömlő: 3/8” belső átmérő (min.)
                            Fúvóka méret:  0,015-0,019”
                            Kimenő nyomás: 150-160 bar
                            Szűrőméret:         60 mesh
* teflon tömítés ajánlott, melyet a szivattyú gyártótól lehet beszerezni.

Ecsetelés vagy hengerlés: 
Ecseteléssel csak a hegesztési varratokat és a nehezen hozzáfér hető helyeket kenjük be. 
Használjunk 
természetes szálú ecsetet. Kerüljük az átkenést. Hengerlés esetén használjunk rövidbolyhú 
hengert. Kerüljük az átfedéseket. Erő-teljesen hengereljünk, kerüljük az ismételt ráhengerlést. A 
megkívánt megjelenés és szárazréteg-vastagság eléréséhez két rétegben való felvitel szükséges 
lehet.

Száradási idők: Ezek az itt megadott idők az ajánlott szárazréteg-vastagságra vonatkoznak.
Ettől nagyobb rétegvastagság vagy nem megfelelő szellőztetési körülmények hosszabb száradási 
időt eredményeznek és az oldószer bezáródását, valamint idő előtti meghibásodáshoz vezethet.

Felület hőmérséklete Átkenési idő Maximum fedőbevonat Végső kiszáradás
alámerüléses üzemmódra

10 C 4 nap 30 nap *
16 C 2 nap 30 nap 30 nap
24 C 24 óra 15 nap 15 nap
32 C 12 óra 7 nap 7 nap

 16°C alatt végső kiszárítás nem ajánlott tartály belsőbevonatok esetén!
Ha a maximális  fedőbevonatolás idejét túlléptük, akkor bármilyen bevonat felvitele előtt a
felületet érdesíteni kell!
Magas  páratartalom,  vagy a  felületen  kondenzálódó  nedvesség  a  végső kiszáradás  előtt  a
felület  homályosodását,  vagy  pírt  eredményezhet.  Ezeket  vízzel  el  kell  távolítani  további
bevonat felvitele előtt.

Gyorsított szárítás:
Gyorsított szárítás ajánlott minden tartály belső bevonat esetén, különösen élelmiszer minőségű 
termékek tárolására szolgáló bevonatok esetében. A következők szerint járjunk el a gyorsított 
szárítás folyamán, a végső bevonat felvitele után. A hőmérsékletet félóránként növeljük maximum 
16 C-al.

Felület hőmérséklete Végső kiszáradás alámerüléses
igénybevételre

24 C 4 óra, ezt követően
66 C 8 óra

A végső kiszáradás feltételei változhatnak a közeg hatásától. Lásd Carboline Tartály Bevonatok Útmutató, gyorsított
szárítási és biztonságtechnikai információk.
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Szellőztetés és biztonságtechnika
FIGYELEM: A GŐZÖK ROBBANÁST OKOZHATNAK!
Ha a tartályt belső bevonatként használjuk, vagy zárt térben kerül sor az alkalmazására, a felhordás 
alatt és az után a teljes kiszáradásig állandó levegőztetésre van szükség. A szellőztetési rendszernek
alkalmasnak kell lenni arra, hogy elkerülhető legyen, hogy az oldószer-gőzök koncentrációja elérje 
az alsó robbanási határt.
Ezen felül valamennyi kivitelezést végző személynek friss-levegős készüléket, vagy frisslevegős 
gázmaszkot kell viselnie. Szikramentes cipőt, nem vas eszközöket és ruhát kell viselni és használni. 
Robbanásbiztos világító készüléket kell használni. A túl érzékeny személyeknek védőruhát, 
kesztyűt és /vagy védő krémet kell használni arcukon, kezükön és a közvetlen érintkezésnek kitett 
felületeken.

Szerszámok tisztítása: Használjunk CARBOLINE 2-es hígítót.

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