
THERMALINE 450 EP

         Termékismertető 

Típus: Modifikált epoxi-fenol 

Tulajdonságok: Nagyteljesítményű alámerüléses üzemmódban használható bevonati 
rendszer, amelynek kiváló ellenálló képessége van a nedves/száraz ciklikus változásokkal 
szemben, magas hőmérsékleteken is. Jellemzően meleg acélfelületekre használják, szigetelés 
alá, amelyek folyamatosan 204 oC-ig terjedő hőmérsékletűek. Kiemelkedő kémiai ellenálló 
képessége van, amely lehetővé teszi, hogy a nedves szigetelés alatt jelentkező hő-ciklikus 
korrózió hatását visszaszorítsa. Ez a termék ajánlható a NACE SP0198-as szabvány CS-3 
és SS-2 rendszereire a korrózió visszaszorítására szigetelés alatt (CUI – Corrosion Under 
Isnsulation). 

Kiemelkedő tulajdonságok 
● Folyamatos hőmérsékletállóság 204°C-ig
● Nagyon jó rugalmasság
● Kitűnő általános kémiai ellenálló-képesség
● Nagyon jó kopásállóság 
● Kitűnő ellenálló-képesség hőmérsékleti sokkhatással szemben 
● Szórással könnyen felhordható
● Felhordható saválló acélfelületre is
● Magas szárazanyag-tartalom, alacsony VOC tartalom

Színárnyalat: vörös (0500) és szürke (0700)

Fényesség: félfényes

Ajánlott szárazréteg-vastagság:  100 - 200 µm, rétegenként

Az optimális teljesítményhez két réteg felvitele ajánlott

Szárazanyag tartalom: 84% (tf) ± 2%

Elméleti kiadósság: 33 m2 /l, 25 µm rétegvastagságnál,

  8 m2 /l, 100 µm rétegvastagságnál,

  4 m 2/l, 200 µm rétegvastagságnál 

 A keverési és felhordási veszteségek különbözőek lehetnek, ezzel a munka felmérésekor számolni kell!

VOC (Illó szerves anyagtartalom):
A 2-e-as hígítóra:                                240 g/l 
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  Szállítási konzisztenciában: 119 g/l
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Hőmérsékletállóság szigetelés alatt: 
Folyamatosan: 204°C
Csúcsban:  232°C

Felület-előkészítés
Általános

A teljes felületet alaposan meg kell tisztítani, eltávolítva a koszt, revét, laza rozsdát, piszkot, zsírt, 
és minden olyan szennyeződést, ami csökkentheti a felhordandó réteg tapadását, az SSPC-SP1 
szabvány oldószeres tisztítása szerint.

Ferromágneses fém esetén 
Az optimális felülettisztítás érdekében szemcseszórás az SSPC-SP10 (NACE2, Sa2,5) szerinti 
minőségre, 37 – 75 µm-es felületi profil eléréséig. A hegesztési salakot el kell távolítani. A jól 
előkészített hegesztések ecsettel történő előkenése, vagy előszórása ajánlott.  

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

A komponenseket külön-külön keverjük fel, gépi keveréssel, majd elegyítsük össze és keverjük az 
anyagot a teljes egyenletességig.

Hígítás
Hígítható max. 20%-ig, CARBOLINE #2-es hígítóval. 

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

Keverési arány: 2:1-hez (A:B)

Edényidő: 1 óra, 24°C-on, magasabb hőmérsékletek kevesebb. Az edényidő véget
ér, ha a bevonat elveszti a testességét és kezd megereszkedni.

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 0,055 – 0,070 " (1.39 - 1,78 mm), megfelelő levegő fúvókával. Állítsuk be 
a levegő nyomást a pisztolynál kb. 3,4 bar-ra, és biztosítsunk kb. 1,4 baros légüst nyomást.
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Levegő nélküli szórás (airless): 
Szivattyú áttét 30:1/min./

  Gallon/perc kimenet 3 gallon/min. (kb. 11 l/min)
  Anyagtömlő 3/8” belső átmérő min.

.   Dűzniméret 0.017'- 0,021 ''
  Kimenő nyomás 1.500-2.300 psi (103 – 158 bar)

*Teflon tömszelence  javasolt, mely beszerezhető a szivattyú gyártójától.

Ecset és 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! 

Felhordási hőmérsékletek: 

Anyag Felület Környezet Páratartalom 
Minimum 10 C 10 C 10 C 0 %
Maximum 32 C 43  C 38 C 85 %

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

Végső
kiszáradás,
általában

Maximális
átfesthetőség

10 C 36 óra 14 nap 30 nap
16 C 24 óra 10 nap 21 nap
24 C 12 óra 7 nap 14 nap
32 C 6 óra 5 nap 7 napa

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.

Túlzott nedvesség, vagy kondenzálódás a felületen a száradás folyamán zavarja a száradást,
elszíneződést  okozhat  és  a  felület  felhólyagosodását  eredményezheti.  Minden  felületi
felhólyagosodást  további  bevonatolás  előtt  vizes  mosással  el  kell  távolítani.  Egy  24  C-on
történt 24 órás száradás után lehet gyorsított szárítást alkalmazni, az indulás alatt, feltéve,
hogy a hőmérsékletnövekedés nem haladja meg az 1 oC/min-t.  

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

Eltarthatóság A komponens: min. 12 hónap, ha a tárolás 24 °C-on történik.
B komponens: min. 16 hónap, ha a tárolás 24 °C-on történik.

Szállítási súlyok: 1 gallon kit: 6,8 kg
5 gallon kit: 34 kg

Tárolás: Tároljuk zárt térben, 4 – 43 °C között, 0-90% relatív páratartalom mellett.

Lobbanáspont: A komponens: - 4,5 °C
B komponens: 5 °C
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