
PHENOLINE 311
Termékismertető

Típus: Novolak-epoxi-fenalkamin, vascsillámmal (MIO) töltve

Tulajdonságok: Tartálybelső védő alapozó, aminek számos kiemelkedő tulajdonsága van, mint az 
alacsony hőmérsékleten történő térhálósodás, gyors átvonhatóság, nedvességtolerancia a felhordás 
és a kikeményedés alatt, kiváló védelem a szemcseszórt felületek megőrzésére. 
A PHENOLINE 311- es bevonatot gyakran használják vastag tartálybevonat-rendszerek védő 
alapozójának (a szemcseszórt felület tisztaságának megőrzésre) és egyaránt alkalmas mind új 
tartályok belső bevonására, mind régiek felújítására.  
Kiemelkedő felületi nedvesítő képességgel rendelkezik, és gyorsan kezelhetővé (érintés-szárazzá) 
válik. Nagy mennyiségben tartalmaz inert töltőanyagot (MIO). Kiválóan alkalmazható tapadó 
hídként, ha nedves beton vagy vakolt felülettel van dolgunk.

Kiemelkedő jellemzők:
● Ivóvízre minősítve
● Megfelel az ANS/NSF 61-es szabványnak
● Már alacsony hőmérsékleten is képes térhálósodni (- 6 oC)
● Kiváló védelmet nyújt szemcseszórt felület minőségének megtartására
● Kiváló feldolgozási jellemzők
● Gyors átvonhatóság
● A felhordás alatt toleráns a nedvességgel szemben
● Kielégíti a VOC előírásokat (270 g/l)
● Alacsony HAP tartalom

Fényesség: matt

Szín: piros

Alapozás: önalapozó

Fedő bevonat: az ajánlható fedőbevonat függ a kitettségtől

Ajánlott szárazréteg-vastagság:
Jellemző rétegvastagság: 25 -75 µm szárazréteg-vastagság
Ne lépjük túl a 75 µm-t!

Szárazanyag-tartalom:
Elméleti szárazanyag tartalom az összekevert anyagban: 47% ± 2 tf %

Elméleti kiadósság:
: 9,4 m2/l (50 µm esetén)
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Hőmérsékletállóság: 
Folyamatosan:   82 °C
Csúcsban: 104 °C

Illékony szerves-anyag (VOC) tartalom: 
270 g/l, (a szállítási állapotban összekeverve)

Korlátok: Az epoxik veszítenek fényességükből és elszíneződnek, esetenként krétásodnak ha 
napsugárzásnak vannak kitéve.

Felület előkezelés 
Általánosságban 

Acél esetén: Távolítsunk el minden olaj-, zsír-szennyeződést a bevonandó felületről, 
CARBOLINE 2-es hígítóval, vagy toluollal.

Beton esetén: Ne hordjuk fel beton felületre, amíg az el nem érte a 28 napos száradási időt 
(21 oC, 50% relatív páratartalom mellett) 

Acél esetén: Alámerüléses üzemmódra: 
Szemcseszórás: Sa 2,5 (SSPC SP 10) és 60 – 100 µm felületi érdesség.

Nem-alámerüléses üzemmódra: 
Sa 2 (SSPC SP 6) és 40 – 75 µm felületi érdesség, közepes, vagy szigorú igénybevétel 
esetére. Enyhe igénybevétel estén kézi vagy kisgépes felülettisztítás, St 3, vagy St 2-es 
szintre, revementes felület eléréséig. Nedves felületre történő felhordás esetén ecset (kefe), 
vagy henger ajánlott.

Beton esetén: Távolítsunk el minden laza, nem kellően szilárd betonrészeket.
Felhordható nedves beton felületre, ha láthatóan víz nincs rajta. További információért 
forduljon a CARBOLINE képviselethez.

Szállítás kiszerelés: 1 gallonos kit:  6,8 kg
5 gallonos kit: 29,5 kg

Felhasználási útmutató
A következőkben felsorolt általános útmutató szolgál ezen termék felhordására. A munka 
helyszínén szükség lehet ehhez képesti változtatásokra, hogy a megkívánt eredményt elérjük.  

Szórás: Tartsuk a pisztolyt 30 – 40 cm-re a felülettől és arra merőlegesen. 

Hagyományos szórás: Duál szabályzóval ellátott nyomóüst, min. 3/8” b.á. anyagtömlő, 1,77 mm-
es b. á. folyadék fúvóka és ennek megfelelő levegő fúvóka.

Levegő nélküli:
Szivattyú arány: 30:1 (min)*
GPM (gallon/min): 3,0 (min)
Anyagtömlő: 3/8" (min)
Fúvóka: 0,015-0,019" (0,38 – 0,48 mm)
Kimenő nyomás: 140-170 bar
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* Teflon tömítés ajánlott, melyet a szivattyú gyártóktól lehet beszerezni.
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Ecsetelés, hengerlés: 
A kíván külső és megfelelő takarás eléréséhez több rétegre lehet szükség, az ajánlott szárazréteg-
vastagságban. 

Kerüljük el a felesleges ismételt áthúzásokat és hengerléseket. A legjobb eredmény érdekében újra 
átvonás előtt hagyjuk megkötni kb tíz percig (24 °C-on). Használjunk rövid, szintetikus bolyhú 
hengert, fenol-gyanta tengellyel.  
 

Keverés: Először külön-külön keverjük fel az A és B komponenst, majd öntsük össze őket 3:1
térfogatarányban és keverjük jól el az elegyet. 

1 gallonos kit estén: 4 gallonos kit estén

A komponens: 0,75 gallon 3 gallon

B komponens: 0,25 gallon 1 gallon

Hígítás: Normál esetben nem szükséges. Hígítható CARBOLINE 2-es hígítóval. 

(Hígítás esetén tartsunk állandó konzisztenciát, a leülepedés elkerülésével. Ha a munkát 10 percnél
tovább abba hagyjuk, akkor cirkuláltassuk az anyagot.  

Edényidő: 3 óra, (24 °C-on) és magasabb hőmérsékleteken kevesebb. Az edényidő akkor ér véget, 
amikor a termék túl viszkózussá válik. .

Tisztítás: Használjunk CARBOLINE 2-es hígítót, vagy acetont. Kiömlés estén itassuk fel az anyagot 
és helyezzük tárolóba a helyi előírások szerint.

 

Biztonságtechnika
Olvassuk el és tartsuk be ennek a terméknek a műszaki és biztonságtechnikai ismertetőjének 
valamennyi biztonsági utasítását. Tartsuk be a szokásos munkahelyi biztonsági 
óvórendszabályokat. Hiperérzékeny személyeknek védőruhát, védőkesztyűt kell viselniük és védő 
krémmel kell kezelniük a fejet, kezet és a behatásnak kitett testfelületeket. 

Szellőztetés
A tartály belső, vagy zárt téri alkalmazáskor levegő átcirkuláltatásáról gondoskodni kell a száradási 
idő befejeztéig. A szellőztető rendszernek alkalmasnak kell lennie arra, hogy az oldószer gőzök ne 
érjék el a robbanási koncentráció alsó határértékét. A felhasználónak gondoskodnia kell a kitettségi 
szint folyamatos ellenőrzéséről és figyelemmel kíséréséről, hogy a személyzet valamennyi tagja 
biztonságban legyen. Ha ez nem vagyunk biztosak a biztonsági szintben, vagy nem vagyunk képes a
szintet ellenőrizni, használjunk NSHA/NIOSH által engedélyezett frisslevegős készüléket. 

Óvó rendszabályok
Ez a termék gyúlékony oldószereket tartalmaz! Tartsuk távol szikrától és nyílt lángtól! Minden 
villamos felszerelés és berendezés a nemzeti villamos szabvány szerinti kell legyen és földelt kell 
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legyen! Azon körzetekben, ahol robbanási veszély áll fenn, ott a dolgozóknak nem-vas 
szerszámokat kell használniuk, és villamosan vezető, valamint nem szikrázó lábbelit kell viselniük!
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Alkalmazási körülmények:

Anyag Felület Környezet Páratartalom
Optimális 16-24 C 16-24 C 16-24  30-70 %
Minimum 7 C -7C -7 C 0 %
Maximum 32 C 50 C 35 C 85 %

Ne alkalmazzuk, ha a felület hőmérséklete kevesebb mint a harmatpont + 3 C. 
A PHENOLINE 311 különlegessége, hogy toleráns a nedves alappal szemben. Lásd a z ecsetélés 
és a hengerlés fejezeteket. A normál körülményektől eltérő esetekben speciális hígításra és 
felhordási technikára lehet szükség. 

Száradási idők: 

Felületi
hőmérséklet

Átvonhatósági
idő

(minimum)

Kézszáraz Maximális
átvonhatósági idő

- 7 C 24 óra 36 óra 45 nap
2 C 2 óra 16 óra 45 nap
10 C 1 óra 10 óra 30 nap
24 C 30 perc 3 óra 30 nap
32 C 30 perc 1,5 óra 15 nap

Az itt megadott száradási idők 50 m szárazréteg-vastagságra vonatkoznak, rétegenként. Vastagabb
réteg, nem megfelelő szellőztetés vagy hidegebb hőmérséklet megnöveli a száradási időt és az 
oldószer bezáródásához (zárványképződés) és idő előtti meghibásodáshoz vezethet. 
Mivel ez a termék a felhordás és a száradás alatt toleráns a túlzott nedvességgel szemben, 
ellenőrizzük le, hogy képződött-e pír vagy hólyagosodás és ha igen, távolítsuk el vízzel történő 
lemosással, mielőtt átvonnánk. 
Ha a maximális átvonhatósági időt túlléptük, akkor a felületet érdesíteni kell enyhe 
szemcseszórással, további réteg felhordása előtt. Gyorsított száradás estén konzultáljunk a 
CARBOLINE képviselettel speciális feltételek biztosítás végett. 1,5 C alatti felhordás, vagy 
szárítás estén először légnedvesség-mentesítést kell végeznünk, amit fenn kell tartanunk a felhordás 
és a száradás alatt is, hogy megakadályozzuk a jégkiválást a felületen. Ne hordjuk fel olyan 
felületre, amin jégkiválás történt. Ennek megakadályozására végezzünk légnedvesség-mentesítést, 
vagy növeljük a hőmérsékletet. Magasabb hőmérsékletnek, vagy közvetlen napsütésnek kitett 
felületen dramatikusan lecsökkent az átvonhatósági intervallum. Ilyenkor konzultáljunk a 
CARBOLINE képviselettel.

Kiszerelés és tárolás

Lobbanáspont: (Setaflash): 
A rész: 15 °C
B rész: 23 °C

CARBOLINE 2-es hígító: -20 °C
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Tárolás: beltéri: 4 - 38 C hőmérsékleten, 0-95 % páratartalom.

Eltarthatóság: A rész: 12 hónap, (24 °C-on)
B rész: 24 hónap, (24 °C-on)
Az ajánlott tárolási feltételek mellett, eredeti, bontatlan csomagolásban.
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