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Opis
Dwuskładnikowa mieszanina epoksydowa, składająca siĊ z osnowy
i utwardzacza. Osnowa jest zawiesiną pigmentów, wypełniaczy i dodatków
funkcjonalnych w roztworze modyfikowanej Īywicy epoksydowej, w mieszaninie
rozpuszczalników organicznych. Utwardzacz, to alifatyczna Īywica poliaminowa.
WyróĪnia siĊ wysoką zawartoĞcią substancji stałych, pozwala otrzymywaü
grubowarstwowe
powłoki
o
wysokich
własnoĞciach
ochronnych.
Jasny kolor powłoki (szary) upraszcza proces nadzorowania i odbioru powłoki na
wewnĊtrznych powierzchniach zbiorników magazynowych.

Przeznaczenie i obszar stosowania
Antykorozyjna ochrona wewnĊtrznych powierzchni stalowych zbiorników
magazynowych do przechowywania surowej i handlowej ropy naftowej, mazutu,
oleju napĊdowego; wody poprodukcyjnej, morskiej i słodkiej.
Stosowana jest jako samodzielna powłoka.

Certyfikacja i badania
ĝwiadectwo rejestracji paĔstwowej Nr RU.66.01.40.015.E.000126.04.11
z 18.04.2011 r.
Standard STO 01393674-007-2011 - O.S.A. „CNIIS” (Naukowo-Badawczy Instytut
Budownictwa Transportowego);

Opinie laboratorium akredytowanego NII LKM (Instytut Naukowo-Badawczy
Lakierniczo-Malarskich Powłok), WNIIST (Ogólnorosyjski Instytut Naukowo-Badawczy ds.
budownictwa i eksploatacji rurociągów i obiektów energetycznych).

Parametry techniczne
Powłoka
Kolor / Wygląd zewnĊtrzny
GruboĞü jednej suchej warstwy
WytrzymałoĞü adhezyjna (nie mniej niĪ)

Jednolity szary, z połyskiem
bez obcych domieszek
300-500 µm
5 ɆPɚ

Kompozycja
GĊstoĞü
ZawartoĞü substancji stałych (% wag.)
Teoretyczne zuĪycie
na jednowarstwową powłokĊ
PrzydatnoĞü po zmieszaniu
osnowy i utwardzacza w temp. (20±2)ºC
Czas schniĊcia do st. 3 w temp. (20±2)ºC
i wilgotnoĞci wzglĊdnej (65±5) %

1,40 – 1,55 g/cm
90,0 - 93,0

3

502-836 g/m²
1 h, nie mniej
8 h, nie wiĊcej

Przygotowanie powierzchni
• odtłuĞciü powierzchniĊ metalu do pierwszego stopnia wg GOST 9.402-2004;
• oczyĞciü ze zgorzeliny i produktów korozji metodą strumieniowo-Ğcierną
do stopnia 2 wg GOST 9.402-2004 (Sa 2½ wg ISO 8501-1:2007). Dopuszczalny
zakres czasu pomiĊdzy przygotowaniem powierzchni, a naniesieniem pierwszej
warstwy pokrycia nie powinien przekraczaü 6 godzin, przy nieobecnoĞci
kondensacji wilgoci na powierzchni i wykluczeniu jakichkolwiek zanieczyszczeĔ;
• usunąü kurz.
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• przed zastosowaniem wymieszaü osnowĊ do stanu jednorodnego;
• podczas ciągłego mieszania dodaü utwardzacz do osnowy (w stosunku
wagowym odpowiednio 100 : 18), po zmieszaniu kompozycja jest gotowa do
uĪycia.
• nie zaleca siĊ rozcieĔczania.
KompozycjĊ nanosi siĊ w warunkach przemysłowych i na placu budowy,
w temperaturze od +5 °ɋ do +40°ɋ i wilgotnoĞci wzglĊdnej powietrza do 75%
metodą
natrysku
hydrodynamicznego
jedno-warstwowo,
pĊdzlem
lub wałkiem 2-3 warstwy.
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Natrysk hydrodynamiczny





Zalecany rozpuszczalnik

bez rozcieĔczania;

ĝrednica dyszy
CiĞnienie

0,015”- 0,021” (0,38 - 0,53 mm );
15 - 25 ɆPɚ (150 - 250 bar);

PĊdzel, wałek
Zalecany rozpuszczalnik

Czyszczenie sprzĊtu

bez rozcieĔczania;
rozpuszczalniki typu 646, 647, 648.

SchniĊcie powłoki - naturalne. Czas schniĊcia powłoki zaleĪy od temperatury
otaczającego powietrza , przy jej podwyĪszeniu czas schniĊcia skraca siĊ.
Przy nanoszeniu kompozycji pĊdzlem lub wałkiem minimalny czas zwłoki
pokrycia do naniesienia nastĊpnej warstwy w temperaturze (20±2)ºC i wilgotnoĞci
wzglĊdnej   - nie mniej niĪ 8 godzin, maksymalny – nie wiĊcej niĪ 24 godz.
Czas całkowitego utwardzenia powłoki w temperaturze (20±2)ºC
do rozpoczĊcia eksploatacji – nie mniej niĪ 7 dób.

Pakowanie i przechowywanie
Emalia IZOLEP-oil dostarczana jest w kompletach
i pakowana jest w metalowe wiadra.
Przechowywanie – zgodnie z GOST 9980.5-2009 (w temp. powietrza od
o
o
–40 C do
+40 C, z dala od Ĩródeł ciepła). W czasie przechowywania
opakowania nie powinny byü naraĪone na wpływ opadów atmosferycznych
i bezpoĞrednich promieni słonecznych.
Gwarantowany okres
przechowywania kompozycji w hermetycznie
zamkniĊtym opakowaniu producenta - 12 miesiĊcy od daty produkcji.

Warunki bezpieczeĔstwa
Kompozycja jest materiałem palnym. W czasie pracy z nią naleĪy
przestrzegaü odpowiednich norm i wymogów resortowych.

Przedstawiona informacja ma charakter og€lny i nie uwzględnia specyfiki danego obiektu. Stosowanie materiał€w do cel€w innych niż wymienione w niniejszej informacji,
lub pod wpływem innych czynnik€w, musi mieć pisemne potwierdzenie ZAO NPH VMP. W przypadku jego braku producent nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe
użycie materiału, a kupujący traci prawo do wniesienia reklamacji i satysfakcji z wymogami dotyczącymi jakości otrzymanych powłok.
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