ZINCANTE EPOSSIDICO 2C

1238.

Kétkomponensű epoxid horganyzó alapozó
01/12/03

LRB/nz

Termékleírás
Kétkomponensű, a korróziónak kitűnően ellenálló, epoxid horganyzó alapozó. Különböző
festésrendszereknél használható, például epoxid, vinil, klorgumi, duzzadó tűzvédő festék stb.
Felhasználási terület
Alaprétegként hordható fel fémből készült ipari-, hajó-, gyári, mozdonykéményre, füst- és kályhacsőre,
kohók, kemencék, sütők részeire, magas hőmérsékletnek kitett vegyi berendezések felületeire,
felmelegedő gőzcsövekre kül- vagy beltéren is. Valamint shop-primerként használható a
szemcseszórással kezelt vasfelület védelmére, amennyiben a szerkezetet az összeszerelés után kell
lefesteni. Ebben az esetben, ha vékony rétegben kerül felhordásra (25 µ alatt), lehet vágni és
heggeszteni.
Műszaki jellemzők
Szín
Kötőanyag tulajdonság
Terméktípus

: cinkszürke
: epoxi/poliamid
: kétkomponensű, a 4044. cikksz. INDURITORE per EPOX-szal
(edzővel)
Fazékidő
: kb. 6 óra
Száraz filmréteg
: matt
Szárazanyag-maradék súlyban : a fehér „A” komponens : 87% ( ± 0,5)
katalizált
: 77% ( ± 0,5)
Fajsúly
: a fehér „A” komponens : 2,85 kg/l ( ± 0,05)
Viszkozitás
: tixotróp
Kiadósság*
: 2 ÷ 3 m²/kg
Tárolási stabilitás
: 24 hónap eredeti zárt csomagolásban
*A kiadósságot sima és szabályos felületre vonatkozó javasolt vastagság szerint számították ki.
MEGJ.: 20°C-on mért adatok.

Felhasználási mód:
Felületelőkészítés

: A felület zsír- és rozsdamentes legyen.
Az SA 2,5 fokozatú szemcseszórást követően azonnal fel kell hordani a
ZINCANTE EPOX 2C alapozót, nehogy berozsdásodjon.
Az alapozó felhordása után 24 órával lehet felülfesteni.

A termék elkészítése

: Az „A” komponenst gondosan el kell keverni amíg egységes állagot és
színt kap, majd az alábbi arányban belekeverni a „B” komponenst:
súlyban

„A” komponens: 1238 3098 ZINCANTE EPOX
„B” komponens: 4044 0000 INDURIT. per EPOX

100 rész
15 rész

Ez az alkalmazástechnikai leírás minden előző leírást érvénytelenít és helyettesít. Kérjük ellenőrizze, hogy a legutosó változat meglegyen. A
megjelölt adatok arra szolgálnak, hogy termékeink használatát megkönnyítsék ügyfeleinknek. De az ellenőrzési körén kívül eső munkákért a
gyártó nem felelős.
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Felhordási eljárás

: - levegőporlasztásos dukkózópisztoly 1,4 ÷ 1,7 mm átmérőjű fúvókával
2,5 ÷ 3 atm. nyomás mellett.
- airless szórás

Hígítás

: A tökéletesen elkevert keveréket maximum 5%-ban lehet hígítani a
1612. cikksz. DILUENTE EPOX-szal.

Javasolt rétegvastagság

: 110 ÷ 130 μm nedvesen
80 ÷ 100 μm szárazon

Száradási idő 20°C-on

: pormentes
teljes kikeményedés

Átvonhatóság

: a felhordást követő 24 óra múlva.

: 15 perc
: 24 óra

MEGJEGYZÉS: Nem szabad a terméket + 8°C alatt és 80%-os páratartalom felett felhordani!
Az alkalmazástechnikai leírásban közölt tájékoztatás jelenlegi legjobb tapasztalatainkra és műszaki
ismereteinkre alapul, de ez nem zárja ki azt, hogy felhasználóink előzetes próbákat és teszteket
végezzenek a helyi adottságoknak megfelelő helyes felhasználás meghatározása érdekében. További
műszaki tájékoztatásért, valamint egyedi bevonatrendszerekhez történő felhasználás és különleges
felhordás esetén kérjük forduljon MŰSZAKI SZOLGÁLATUNKHOZ!
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