Carbocoat Taklakk

produkt data
Egenskaper & Bruksområde

Forbehandling

Type

Alkydbasert toppstrøk.

Generelt

Underlaget må være rent og tørt ved påføring.

Egenskaper

Toppstrøksmaling med god værbestandighet.
Lett å påføre og vedlikeholde.

Bruksområde

Benyttes som sistestrøksmaling på stål, treverk,
takstein og bølgeblikk

Farger

Svart

Høytrykksprøyte

Dyse:
Trykk:

Glans

Blank

Kost og rull

Underlag

Påføres forbehandlet stål, fastsittende gammel
alkydmaling eller annet underlag etter
anbefaling.

Medium stiv kost eller medium langhåret
malerrulle anbefales. Malingen bør ”arbeides” inn
i stålet.

Anbefalt
primer

Carbocoat 1342

Anbefalt
toppstrøk

Normalt ingen, men et ekstra strøk kan forlenge
levetiden og kan være nødvendig på mørke
underlag eller for klare, skarpe farger.

Tørrfilm tykkelse

Normalt 40 m.

Våtfilmtykkelse

Normalt 75 m.

Tørrstoff innhold

55 ±2 volum %

Teoretisk
dekkevne

13,8 m /ltr. ved 40 m.

Temperaturresistens

Kontinuerlig:
Kortvarig:

Flammepunkt

39ºC

Egenvekt

Ca. 1,1 kg/ltr.

Påføringsmetode
0,015 – 0,021”
110-140 kg/cm² (1600-2000 PSI)

Tynning
Tynner nr. 45.
Røres godt om før bruk. Mekanisk røreverk anbefales.
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Carbocoat Taklakk
Rengjøring & Sikkerhet

Emballasje & Lagring

Rengjøring

Tynner nr. 45.

Emballasjestørrelse

20 liter spann

Sikkerhet

Les og følg all sikkerhetsinformasjon på produktog HMS datablad for dette produkt. Bruk normale
forebyggende
sikkerhetstiltak.
Allergiske
personer bør bruke verneklær, hansker og
beskyttende krem i ansiktet og alle utsatte
områder.

Lagring

Lagres tørt og temperert

Ventilasjon

All håndtering skal foregå på godt ventilert
sted. Der det er mulig skal håndtering av
produktet skje ved bruk av punktavsug og
generell ventilasjon. Sprøytetåke inneholder
alle bestanddelene i produktet og må ikke
innåndes.

Viktigste
faremoment

Dette produktet inneholder brennbare løsemidler.
Unngå oppvarming, gnist og åpen ild. Statisk
elektrisitet og gnistdannelse skal forhindres.
Bruk eksplosjonssikret elektroutstyr.
Bruk verneklær etter behov.
Anskaff utstyr for hurtig og riktig øyeskylling.

(side 2)

Merknad
Dette produktet skal kun benyttes alene eller sammen med andre
anbefalte Carboline eller Chugoku produkter med mindre det
foreligger en godkjennelse fra Carboline Norge AS.

Påføringstemperatur
Minimum
Maksimum

Maling

Underlag

5°C
50°C

0°C
60°C

Luft
temp.
0°C
60°C

Luft fuktighet
0%
85 %

Må ikke påføres når overflatetemperaturen er mindre enn 3°C over
duggpunkt.

Tørketider
Temperatur
10°C
20°C
o
30 C

Støvtørr
3 timer
2 timer
1½ time

Tørr
16 timer
8 timer
6 timer

Overmaling
24 timer
16 timer
12 timer
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Leveres i samarbeid med Chugoku Marine Paints
De tekniske opplysningene for våre produkter er basert på laboratorieforsøk og praktisk erfaring. Da malingene oftest er brukt under forhold utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere for annet
enn selve malingens kvalitet. Vi forbeholder oss retten til å forandre de tekniske opplysningene uten forvarsel.

