Carboseal 320
PRODUKT DATABLAD

EGENSKAPER & BRUKSOMRÅDE
Generisk Type

Tre-komponent, løsemiddelfri polyuretanbasert primer og bindemiddel

Beskrivelse

Carboseal 320 brukes som bindemiddel til Carboseal 300-serie systemet. Carboseal 320 kan
benyttes med sand for å gi en anti-skli overflate. Carboseal 320 kan også benyttes som kun primer
på betong og asfalt

Egenskaper

• Løsemiddelfri
• Luktfri under påføring

Farge

Naturell

Glans

Blank

Tørrstoffinnhold

100%

Egenvekt

Komponent A: 1,6 kg/l
Komponent B: 1,3 kg/l
Komponent C: 2,65 kg/l
A+B+C: 1,8 kg/l

BLANDING & TYNNING
Produktet leveres i fullstendige enheter av A + B + C. Ikke del opp komponentene da det kan
påvirke sluttresultat, alltid bland hele sett.
Blanding

Brukstid

Tilsett all Part B i Part A og bland godt sammen før tilsats av Part C (Filler). Forsikre deg om at all
Part C er blandet inn fra sidene i spannet og blandet godt sammen med de andre komponentene.
Mekanisk røreverk anbefales. Bland sammen med lav hastighet slik at luft ikke piskes inn.
20 minutter ved 20°C. Ved høyere temperaturer blir brukstiden kortere.

PÅFØRINGSBETINGELSER
Tilstand
Anbefalt temperatur på underlag er 10-25°C, men ikke under 5°C
Temperaturen på underlaget skal være 3°C over duggpunkt under påføringen og herdingen.
Temperaturen bør ikke falle under 5°C første døgnet etter påføringen.

HERDETIDER
Overflatetemp.

Støvtørr

10°C (50°F)
20°C (68°F)

10 Timer
5 Timer

Maksimum
Toppstrøkstid
36 Timer
24 Timer

Tørketid (Lett fottrafikk)

Tung Trafikk

30 Timer
16 Timer

36 Timer
24 Timer

Produktet er utherdet etter 5-7 dager. Høy fuktighet i tidlig fase av herdingen kan resultere i overflatedefekter i form av hvitt og matt
overflate (blooming). Ikke dekk til eller vask innen første døgn av herdingen.
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EMBALLASJE, HÅNDTERING & LAGRING
Lagring

Emballasje

12 måneder i uåpnede spann
Oppbevares tørt innendørs mellom 5-40°C.
30 kg sett (16,7 liter):
Part A: 18,4 kg
Part B: 4,0 kg
Part C: 7,6 kg

GARANTI

Data i dette dokumentet er veiledende. Selv om dataene var korrekte på dokumentets utgivelsesdato, kan de eller produktene
senere ha vært gjenstand for endring uten varsel. Før du spesifiserer eller bestiller vare, må du kontakte Carboline Norge for å få
bekreftet at dataene er korrekte. Vi garanterer at våre produkter blir fremstilt i henhold til Carbolines kvalitetskrav. Carboline tar
ikke ansvar for tap eller skade som oppstår som følge av bruk. Carbolines eneste forpliktelse, hvis noen, er på eget fritt grunnlag
å velge å erstatte eller tilbakebetale kjøpesummen på Carboline-produkt som eventuelt viste seg å være defekt. Carboline skal
ikke holdes ansvarlig for tap eller skade og gir ingen utvidet garanti, heller ikke i forhold til produktets salgbarhet eller egnethet. Alle
varemerker referert til ovenfor tilhører Carboline International Corporation, med mindre annet er angitt.
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