C.B.P. ALCOR Opole DANE PRODUKTU
ul. K pska 12
45-130 OPOLE
TERMO-GRUNT
tel/fax: (0-77) 455 74 77
Farba silikonowa do gruntowania termoodporna do 600 oC aluminiowo-cynkowa
457 98 56
OPIS

Grunt termoodporny TERMO-GRUNT oparty jest na bazie ywicy silikonowej z dodatkami
stabilizuj cymi, pigmentowany py em aluminiowym i cynkowym.

ZALECANE
ZASTOSOWANIA

TERMO-GRUNT przeznaczony jest do gruntowania nowych, oczyszczonych lub
piaskowanych powierzchni stalowych.
TERMO-GRUNT mo na nak ada p dzlem, wa kiem lub natryskiem.
TERMO-GRUNT zapewnia odporno
termiczn w temperaturach do 600 oC jako
zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni izolowanych termiczne lub jako grunt pod emali
termoodporn Termo-Emalia albo jako podk ad na farb termoodporn Etakor.
Istnieje mo liwo malowania TERMO-GRUNTEM powierzchni gor cych ( do 120 oC )
bez potrzeby pe nego ich wych odzenia.
Farba dobrze wysycha w temperaturach otocznia i nie wymaga wst pnego utwardzania
termicznego.

DANE
TECHNICZNE

Po ysk:
Kolor:
sto :
Konsystencja:
Zawarto substancji sta ych:
Zalecana grubo warstwy:

pó mat
szaro-srebrny
1.4 kg / litr
tiksotropowa
53,0 % obj.
40 m na sucho, 75 m na mokro
50 µm na sucho, 95 µm na mokro
60 µm na sucho, 115 µm na mokro

Czas schni cia:
Dla dotyku:
Dla u ytku:
Dla ponownego malowania:
Pe na twardo :
Odporno na wysokie temp.:

20 C/50%RH
10 C/60%RH
30 C/50%RH
2h
3h
1,5 h
12 h
16h
9h
po 12 h
po 16 h
po 9 h
24 godziny po utwardzeniu termicznym w temp.200°C
600 oC (w rodowisku suchym)

WYDAJNO

13,2 m2/litr przy grubo ci suchej warstwy 40 m
10,5 m2/litr przy grubo ci suchej warstwy 50 µm
8,8 m2/litr przy grubo ci suchej warstwy 60 µm
Wydajno praktyczna zale y od wielu czynników, takich jak porowato i pofa dowanie
powierzchni oraz od strat materia u podczas aplikacji.

PRZYGOTOWANIE
POWIERZCHNI

Usun smar, olej i wszystkie inne zanieczyszczenia powierzchni roztworami alkaliów lub
par pod wysokim ci nieniem u ywaj c odpowiednich detergentów.
Dla uzyskania optymalnych rezultatów usun rdz , p aty rdzy, zgorzelin walcownicz i
uszkodzone pow oki metod obróbki strumieniowo- ciernej do Sa 2 1/2 (ISO 8501-1:1988),
do chropowato ci powierzchni w granicach 40÷60 µm.
W wyj tkowych przypadkach dopuszcza si oczyszczenie powierzchni do stopnia czysto ci
St 2/3 (ISO 8501-1:1988) przy u yciu szczotek, m otków, iglaków lub szlifierek.
Podczas malowania powierzchnia musi by czysta i sucha.
W przypadku powierzchni zagruntowanych farb Etakor malowanie Termo-Gruntem mo na
wykonywa po 24 godzinach od gruntowania lub po 48 godzinach przy niskiej wilgotno ci
wzgl dnej powietrza (farba Etakor utwardza si wilgoci z powietrza).

Teoretyczna:

c.d. TERMO-GRUNT
SPOSÓB
PRZYGOTOWANIA

Przed u yciem produkt nale y dok adnie wymiesza dla uzyskania jednorodno ci.
Przy d szym przechowywaniu na dnie pojemnika mo e osadza si py aluminiowy
i cynkowy. W takim przypadku farb nale y dok adnie rozmiesza mieszad em
mechanicznym. W czasie aplikacji wskazane jest okresowe mieszanie farby.

ROZCIE CZANIE
I APLIKACJA

dzel:

rozcie cza do 5 % obj. rozcie czalnikiem do wyr. poliwinylowych;
stosowa p dzle z d ugiego, naturalnego w osia.
Wa ek:
rozcie cza do 5 % obj. rozcie czalnikiem do wyr. poliwinylowych;
stosowa wa ki ze redniej d ugo ci w osiem poliamidowym,
aplikacja wa kiem mo e wymaga na enia dwóch pow ok
dla uzyskania zalecanej grubo ci suchej warstwy.
Natrysk
rozcie cza do 10 % obj. rozcie czalnikiem do wyr. poliwinylowych;
powietrzny:
rednica dyszy: 1.2 ÷ 1.8 mm , ci nienie rozpylania: 2 ÷ 4 atm.
Natrysk
rozcie cza w razie potrzeby niewielk ilo ci rozcie czalnika do wyr.
bezpowietrzny: poliwinylowych;
rednica dyszy: 0.013 ÷ 0.021 cala*), ci nienie rozpylania 110÷150atm.
*)
stosowa , je li to mo liwe, dyszki zwrotne.
Czyszczenie: stosowa rozcie czalnik do wyrobów poliwinylowych.

WARUNKI
APLIKACJI

Temperatura powietrza i materia u do malowania w granicach +5 ÷ +35 oC, temperatura
pod a w granicach +5 +120 oC, wilgotno wzgl dna powietrza: poni ej 80 %.
Temperatura pod a musi by przynajmniej o 3 oC wy sza od punktu rosy.

UWAGI

Maksymalna grubo
warstwy mokrej.

WARUNKI
BEZPIECZE STWA

Zapozna si z informacjami na puszce i ulotce.

WARUNKI
PRZECHOWANIA

Zamkni te puszki mo na przechowywa 3 miesi ce od daty produkcji w suchych, dobrze
wietrzonych pomieszczeniach, bez dost pu promieni s onecznych w temperaturach
od +5oC do +35oC.

KLASYFIKACJA
PRODUKTU
AKTUALIZACJA

Oznaczenie PKWiU: 20.30.12.0

warstwy na pow ok : 80 µm warstwy suchej, co odpowiada 150 µm

01.02.2012r.
Informacje w Karcie Technicznej podane s zgodnie z nasz najlepsz wiedz w oparciu o badania
laboratoryjne i do wiadczenia praktyczne. Poniewa wyrób nie zawsze stosowany jest pod nasz
kontrol , mo emy gwarantowa jedynie jako wyrobu jako takiego. W ka dym przypadku nale y
przestrzega przepisów ustawowych i praw osób trzecich. W celu zapewnienia najskuteczniejszego
wykorzystania naszych produktów zawsze gotowi jeste my pomaga naszym klientom w rozwi zywaniu
szczegó owych problemów zwi zanych z ich stosowaniem.
Firma zastrzega sobie prawo modyfikowania danych bez uprzedzenia.

Opole, 01.06.2011 r.

