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EPODUR
®
 HS CINKPOROS ALAPOZÓ 

 
 
MŰSZAKI ADATOK 
 
Felépítés: Kétkomponensű, epoxi alapú, nagy cinkpor tartalmú korróziógátló alapozó.  
 
Kereskedelmi elnevezés:  
EPODUR HS cinkporos alapozó „A"  
EPODUR HS cinkporos alapozó „B" 
EPODUR hígító 217 
 
Alkalmazási terület: Tartós korrózióvédelmet igénylő kültéri acélszerkezetek bevonat 
rendszerében a felületek alapozó festésére használható. Előnyösen alkalmazható pl. hidak, 
erőművi berendezések, távvezeték oszlopok, daruk acélszerkezeteinek védelmére. Nagy 
cinkpor tartalma (min. 89 tömeg %) következtében a bevonaton keletkező mechanikai sérü-
lés esetén elektrokémiai védelmet biztosít és az alározsdásodást késlelteti. 
 
Minőségi jellemzők: 
 
EPODUR HS cinkporos alapozó „A" 
Külső       homogén, tixotróp szuszpenzió 
Kifolyási idő (Mp. 4, 20 °C-on)   nem mérhető (tixotróp) 
Nem illó anyagtartalom      min. 90 % 
Sűrűség      2,6  g/cm3 
 
EPODUR HS cinkporos alapozó „B" 
Külső       sárgás folyadék 
Nem illó anyagtartalom     min. 12 % 
Sűrűség      0,93  g/cm3       
 
EPODUR hígító 217 
Külső        áttetsző folyadék 
Sűrűség      0,85-0,87 g/cm3 
 
A KÉT KOMPONENS KEVERÉKE 
Keverési arány:   4 térfogat / 11 tömegrész   EPODUR HS cinkporos alapozó „A"  

            1 térfogat /   1 tömegrész   EPODUR HS cinkporos alapozó „B" 
 
Fazékidő (20 °C-on)     max.6 óra 
 
BEVONAT 
Száradási idő (20 °C-on) 

porszáraz      25 perc 
ragadás mentes (fogásra száraz)  3 óra  
száraz      5 óra 

 
Átvonhatóság (20 ºC-on)     min. 3 óra 
 
Fényesség      matt 
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Hőállóság        
 tartósan     150 ºC  
 rövid ideig     180 ºC  
 
EU határérték erre a termékre: (A/j) 500 g/l (2010) 
Ez a termék max.   390   g/l   VOC-t tartalmaz. 
 
Színválaszték fémes szürke 
 
Elméleti kiadósság      0,26 kg/m² (60 µm)  

5,8 m2 / liter / 100 mikron  
A gyakorlati kiadósság függ a felhordás módjától. 
 
HASZNÁLAT 
 
Felület előkészítés: Az acélfelületet homok- vagy szemcseszórással Sa 2½ felületi tiszta-
ságra kell előkészíteni. A fentiek szerint előkészített felületet célszerű a lehető leghamarabb 
bevonni a cinkporos alapozóval. 
 
Felhordási mód: Felhasználás előtt az „A" komponenst alaposan fel kell keverni és  11:1 
tömegarányban, azaz kb.  4:1   térfogatarányban a „B" komponenssel össze kell keverni. A 
szórásra alkalmas konzisztencia EPODUR hígító 217-tel állítható be. Célszerű a felhordás 
közben folyamatos keverést alkalmazni. Szórással egy rétegben 60-125 µm rétegvastag-
ság alakítható ki. 
A termék alkalmazása során egyéni védőfelszerelés (gumikesztyű, védőszemüveg, védő-
ruha) használata javasolt. 
 
Átvonhatóság: Száradás után tetszőleges kétkomponensű alapozóval, vagy közbenső 
festékkel átvonható (pl. EPODUR HS korróziógátló töltőalapozó, EPODUR HS vascsillámos 
közbenső). 
 
Hígítás: EPODUR hígító 217-tel. 
 
Tárolási, garanciális idő: Az MSZ 13910 előírása szerint hibátlan göngyölegben tárolva 
mindkét komponensre a gyártástól számított 12 hónap. 
 
Csomagolás:  „A" komponens:    8 liter /    nettó 20,80 kg  egységben. 

„B" komponens:    2 liter /    nettó   1,86 kg  egységben. 
   Hígító:  0,5-1-5-20 literes egységekben. 
 
. 
 
Szállítási információ: 
ADR/RID:  3,III 
UN szám:   1263, FESTÉK 
 
A termékismertető tájékoztató jellegű. A felhordás feltételeit mindig az adott helyi körülmé-
nyekkel kell összhangba hozni. Speciális esetekben javasoljuk szakembereink tanácsadá-
sát igénybe venni! 


