
Leírás:

Javasolt felhasználás:

Üzemi hőmérséklet:

Bizonyítványok / Jóváhagyások

Elérhetőség:

A HEMPADUR 85671 egy kétkomponensű, amin addukttal térhálósodó fenol-epoxi (novolac) festék,
nagyon jó tapadással, valamint magas hőmérséklettel, vízzel és vegyi anyagokkal szembeni 
ellenállással rendelkezik.

Belső bevonatként (tartályokban, csővezetékekben, stb.,) kizárólag 11150 és 50900 színárnyalatokban 
alkalmazható ivóvíz, forró víz, tengervíz, nyersolaj, növényi olajok, egyéb vegyi anyagok esetén a 
Chemical Resistance kézikönyv útmutatása szerint,.
Minden egyéb szín, beleértve az Alumínium is (19000) alkalmazható külső bevonatként szigetelt (CUI)
és nem szigetelt csővezetékekre, kéményekre, beleértve a kriogén környezetet is.

Száraz üzemi hőmérséklet: Minimum:  -196°C/-320°F  ;   Maximum: 205°C/400°F
 160°C/320°F feletti hőmérsékleteknél 
 - a különálló ALKALMAZÁSI UTASÍTÁS szerint.
For cryogenic service: a különálló ALKALMAZÁSI UTASÍTÁS szerint
Nyers olajban: Maximum: 130°C/266°F
: Maximum: 60°C/140°F
vízben (maximum hőmérsékletgradiens 15°C/27°F): 95°C/203°F

Az Alapválaszték része. Helyi elérhetősége visszaigazolás alapján.

Aramco előírás szerint APCS 2A, 2B és 2C.
Megfelel a  Norsok M-501-es szabvány,   3C, 3D, 3E és 3F-számú rendszer előírásainak.
Megfelel a Code of Federal Regulations 175.300 paragrafus 21 -es címnek - Folyékony és száraz 
élelmiszer .  A részleteket beszélje meg a Hempel képviselőjével.
Jóváhagyta a Water Research Center, ivóvízre 23°C/73°F –ig. Színárnyalatok:11150 / 50900

85671 : BASE (BÁZIS) 85675 : CURING AGENT (TÉRHÁLÓSÍTÓ) 97371

Termékadatok
HEMPADUR 85671

FIZIKAI TULAJDONSÁGOK

A felsorolt fizikai állandók névleges adatok, a HEMPEL Csoport jóváhagyott képletei alapján.

Színárnyalatok / színek:
Felület:
Szárazanyag tartalom %:
Elméleti anyagszükséglet:

 V.O.C. tartalom:
Teljes térhálósodás:

Fajsúly:
Lobbanás pont:

-

11150* /  Világos szürke
Matt
68 ± 1
6.8 m2/l [272.7 sq.ft./US gallon] - 100 micron/4 mils

7 nap 20°C/68°F (a különálló ALKALMAZÁSI UTASÍTÁS szerint.)

- *más színárnyalatok a megadott választék szerint.

25 °C [77 °F]
1.7 kg/liter [13.9 font/amerikai gallon]

317 g/l [2.6 font/amerikai gallon]

Felület száraz: 1.5 óra 20°C/68°F

Eltarthatóság: 1 év a BÁZIS és 1 év (25 °C/77 °F) a CURING AGENT esetében a gyártás idejétől számítva. Az 
eltarthatóság ideje a következő tárolási hőmérsékletek felett lecsökken: 25°C/77°F.

Teljes átszáradás: 6.5 óra 20°C/68°F

ALKALMAZÁS ADATAI :

Összekevert termék száma:
Keverési arány:

Alkalmazási módszer:
Hígítás (max térf.):

85671 

8.8 : 1.2 térfogat szerint 
13.8 : 1.0 tömeg szerint
Levegőmentes szórás / Ecset (helyi javítás)
HEMPEL'S THINNER 08450 (a különálló ALKALMAZÁSI UTASÍTÁS szerint.)

Fazékidő:

Fúvóka nyílás:

3 óra 20°C/68°F

0.018 - 0.021 "
Fúvóka nyomás: 200 bar [2900 psi] (Levegőmentes szórás  adatai jelzés értékűek, a beállítástól függenek)

Javasolt rétegvastagság, száraz: 100 mikron [4 mils] lásd MEGJEGYZÉSEK a túloldalon
Javasolt rétegvastagság, nedves: 150 mikron [6 mils]
Átfestés intervallum, min.:  a különálló ALKALMAZÁSI UTASÍTÁS szerint.
Átfestés intervallum, max.:  a különálló ALKALMAZÁSI UTASÍTÁS szerint.

BASE (BÁZIS) 85675 : CURING AGENT (TÉRHÁLÓSÍTÓ) 97371

Biztonság: Óvatosan kezelje. Használat előtt és alatt, tanulmányozza a csomagoláson és a festékes kannákon 
található valamennyi biztonsági feliratot, olvassa el figyelmesen a HEMPEL Biztonságtechnikai 
Adatlapokat és kövesse valamennyi helyi vagy országos biztonsági előírást.

HEMPEL'S TOOL CLEANER 99610Szerszám tisztító:

15 perc 20°C/68°F (a különálló ALKALMAZÁSI UTASÍTÁS szerint.)Elő-reagálási idő:

-
-
-
-
-
-

-
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FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉS: Új acél: Alaposan távolítsa el az olajat és a zsírt stb. megfelelő mosószerrel. Távolítsa el a sókat és 
egyéb szennyezőanyagokat nagy nyomású édesvizes tisztítással. Szemcseszórás a fehér fém szinthez 
közeli Sa 2½ (ISO 8501-1:2007) fokozatig, Rugotest No. 3, BN10a-nak, Keane-Tator Összehasonlító 
3.0 G/S-nek vagy ISO Összehasonlító Érdes Közepes (G)-nek megfelelő felületprofillal.
Javítás és karbantartás: Alaposan távolítsa el az olajat és a zsírt stb. megfelelő mosószerrel.
Távolítsa el a sókat és egyéb szennyezőanyagokat nagy nyomású édesvizes tisztítással. Egyéb 
tisztítási fokozatok tartalmazzák a nedves eljárást, mint az ultra- magas nyomású vízzel  (UHPWJ) és 
a vízzel kevert homokfúvással történő tisztításokat. Távolítsa el a vizet, üledék anyagokat és egyéb 
törmelékeket. Régi acél felületeken, amelyek sós vizzel érintkeztek, túlzott mennyiségű só 
maradványok gyűlhetnek fel a mélyedésekben, amelyeket szemcseszórással, nagy nyomású vizes 
mosással, szárítással és végül újabb száraz szemcseszórással lehet eltávolítani.
Beton: Távolítsa el a csúsztató adalékot és minden más lehetséges szennyeződést emulziós 
mosással, majd nagy nyomású édesvizes locsolással. Távolítsa el a poros-salakos réteget és a laza 
anyagdarabokat, lehetőleg szemcseszórással, esetleg más mechanikai kezeléssel vagy savas 
maratással, míg kemény, érdes és egyenletes felületet kap, Telítse a felületet megfelelő telítővel, a 
vonatkozó festési előírásnak megfelelően.

ALKALMAZÁSI FELTÉTELEK: A kondenzáció elkerülése érdekében csak száraz és tiszta, a harmatpontnál magasabb hőmérsékletű 
felületre hordja fel. Csak ott használja, ahol az alkalmazás és térhálósodás magasabb hőfokon tud 
végbemenni, mint: 10°C/50°F. A festék hőmérséklete 15 °C/59 °F vagy magasabb legyen. A 
térhálósodás végbementeléhez szükséges relatív páratartalom: max 80%.
Zárt tereknél megfelelő szellőzés biztosítására van szükség a felhordás és száradás során.
Lásd a különálló ALKALMAZÁSI UTASÍTÁSOKAT.

MEGELŐZŐ BEVONAT:

KÖVETKEZŐ BEVONAT:

Nincs vagy előírás szerint.

Nincs vagy előírás szerint.

Megjegyzések

Szín /Színstabilitás: Also available in colours that are low HAPS versions:  1163H/off white and 5090H/light red
Festékréteg vastagság/ hígítás:

Színárnyalatok:

Festékréteg vastagság:
A felhasználás céljától és jellegétől függően más rétegvastagságban is előírható. Ez kihatással van az 
anyagszükségletre, és befolyásolhatja a száradási időt és az átvonási intervallumot. A normális 
tartomány: 100-160 mikron / 4-6.4 mil.

Hígítás:
Csak a minimálisan szükséges mértékben alkalmazzon hígítást. Ne hígítsa az összetevőket külön-
külön – csak a keveréket!
Az epoxi bevonatoknál természetes tendencia a krétásodás, kültéri alkalmazás esetén itt is előfordul.

HEMPADUR 85671 csak szakmai használatra érhető el.Megjegyzés:

Átfestés: Átvonási intervallumok a későbbi kitettségi viszonyok függvényében: Ha a maximális átvonási 
intervallumot túllépik, a felület érdesítése alapvetően fontos a rétegek közötti tapadás biztosításához.
Szennyezett környezetnek való kitételt követően, az átvonás előtt, meg kell tisztítani a felületet nagy 
nyomású friss vizes mosással és hagyni kell a felületet megszáradni.

Egy specifikáció felülír bármilyen irányelvet a táblázatban jelzett átfestési időintervallumokra 
vonatkozóan.

A WRAS jóváhagyás abban az esetben érvényes, ha a végső bevonat térhálósodása az alábbiak 
szerint valósult meg:
5 days at 20°C/68ºF followed by 7 hours at 50°C/177ºF vagy 7 nap 20°C/68°F hőmérsékleten, majd 3 
óra 85°C/185°F hőmérsékleten vagy 7 nap 20°C/68°F hőmérsékleten, majd 8 óra 60°C/140°F 
hőmérsékleten 

Bizonyítványok / Jóváhagyások

X Move PDS Disclaimer to Second page

Átfestési megjegyzés: A felületet teljesen meg KELL tisztítani az átvonás előtt. Mindennemű rozsdát, száraz szórásból 
visszamaradt leváló részecskéket porszívóval el kell távolítani. Száraz szórást el kell távolítani lágy 
dörzsöléssel.Rendkívüli/kivételes esetekben és akkor is csak rövid időre érheti a bevonatot erős,
közvetlen napsütés vagy ultraibolya sugárzás
A bevonatot gondosan ellenőrizni kell és teljesen el kell távolítani megfelelő tisztítási módszerrel 
bármilyen előforduló foltot, kifehéredést, és/vagy zsíros képződményt.

KIBOCSÁTÓ: HEMPEL A/S 8567111150

Környezet Alámerülés

HEMPADUR 25 h 47 d 21 d16 h 10.5 d8 h

Környezet

Min Max Min Max Min Max

Atmospheric, severe

HEMPADUR 25 h 47 d 21 d16 h 10.5 d8 h

10°C (50°F) 20°C (68°F) 30°C (86°F)

NR = Nem javasolt, Ext. = kiterjesztett, none= nincs adat, m = perc, h = óra, d = nap

Felületi hőmérséklet:
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Jelen Termék Adatlap hatályon kívül helyezi az eddig kibocsátottakat.
Az alkalmazás leírása, a termék meghatározása és a felhasználás érvényességi köre tekintetében lásd az alkalmazni kívánt Termék Adatlaphoz kapcsolódó magyarázó jegyzeteket.
A jelen adatlapon szereplő adatok, specifikációk, utasítások és ajánlások csak az ellenőrzött vagy a meghatározott különleges körülmények között nyert mérési adatokat, valamint 
tapasztalatokat tartalmazzák. Azok pontosságát, teljességét vagy megfelelőségét az itt szereplő Termékek felhasználásának tényleges feltételei között kizárólag a Vevőnek és/vagy 
Felhasználónak kell meghatároznia. A Termékeket leszállítják és minden műszaki segítséget megadnak a HEMPEL ÁLTALÁNOS ÉRTÉKESÍTÉSI, SZÁLLÍTÁSI ÉS SZOLGÁLTATÁSI 
FELTÉTELEI-ben meghatározottak szerint, kivéve ha a felek írásos formában ettől eltérően állapodnak meg. A Gyártó és Értékesítő elhárít minden felelősséget, míg a Vevő és/vagy 
Felhasználó lemond mindenfajta igényérvényesítésről, ideértve még a gondatlanság esetét is, kivéve a Termék fentiekben ajánlottak szerinti, a túloldalon leírtak szerinti vagy 
egyébkénti felhasználásának következményeként fellépő bármilyen eredmény, sérülés, közvetlen illetve közvetett kár esetét az ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK-ben rögzítettek 
szerint. A termékadatokat minden előzetes tájékoztatás nélkül megváltoztathatók, illetve azok kibocsátásuktól számított öt év elteltével hatályukat vesztik.
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