
B U D A L A K K    I N N O V A    K F T. 

V:  1.1  /  2015. 10. 15. 

H-1044 Budapest, Váci út 40.   Tel/Fax: +36-1-369-7413  

festekudvar@budalakkinnova.hu 1/3 www.budalakkinnova.hu 

EPODUR
®
 HS 

KORRÓZIÓGÁTLÓ TÖLTŐALAPOZÓ 

 
 
MŰSZAKI ADATOK 
 
Felépítés: Kétkomponensű, epoxi alapú, cinkfoszfát tartalmú korróziógátló alapozó.  
 
Kereskedelmi elnevezés:  
EPODUR HS korróziógátló töltőalapozó „A” 
EPODUR HS „B" PLUSZ 
EPODUR „B” EXTRA 
EPODUR hígító 217 
 
Alkalmazási terület: Agresszív környezeti igénybevételnek kitett acél szerkezetek, alumí-
nium, horganyzott acél, foszfátozott fém, poliészter felületek, közúti, kötöttpályás, vízi jár-
művek, mezőgazdasági gépek korróziógátló alapozására alkalmas. Az EPODUR B EXTRA 
edző alkalmazása lehetővé teszi hideg időben (0 ºC körüli hőmérsékleten) történő alkalma-
zását.  
Fokozott korróziós igénybevétel (elsősorban vízbe merülő vagy nagy 
légnedvességnek kitett tárgyak) esetén EPODUR B EXTRA használatát javasoljuk! 
Bevonat rendszerben használva NMÉ, NNK ( OKI ) és OÉTI engedéllyel rendelkezik. 

 
Minőségi jellemzők: 

 
EPODUR HS korróziógátló töltőalapozó „A” 
Külső:       homogén,tixotróp szuszpenzió 
Kifolyási idő (Mp. 4, 20 °C-on)   tixotróp, nem mérhető 
Nem illó anyagtartalom     min 80 % 
Sűrűség       1,70-1,90 g/cm3 
 
EPODUR HS „B”  PLUSZ 
Külső       sárgás színű folyadék 
Kifolyási idő (Mp. 4, 20 °C-on)   15 s 
Nem illó anyagtartalom    min. 30 % 
Sűrűség      0,90-0,95 g/m3 
 
EPODUR „B” EXTRA  
Külső        sárgás-barna folyadék 
Nem illó anyagtartalom    min. 55 % 
Sűrűség      0,90-0,97g/m3 
 
EPODUR hígító oldat  217 
Külső        áttetsző folyadék 
Sűrűség      0,83-0,87 g/cm3 
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A KÉT KOMPONENS KEVERÉKE 
Keverési arány 
 10 tömegrész (kb 5 térfogatrész) EPODUR HS korróziógátló töltőalapozó 
   1 tömegrész (kb 1 térfogatrész) EPODUR HS „B” PLUSZ 
 
vagy  
 
 6 tömegrész (kb 3 térfogatrész) EPODUR HS korróziógátló töltőalapozó 
 1 tömegrész (kb 1 térfogatrész) EPODUR „B” EXTRA 
 
Fazékidő (20 °C-on)     min. 4 óra 
 
BEVONAT 
Száradási idő (20 ºC-on, EPODUR HS „B” PLUSZ edzővel) 

porszáraz      30 perc 
ragadás mentes (fogásra száraz)     2 óra 
száraz         4 óra  

 
Száradási idő (20 ºC-on, EPODUR „B” EXTRA edzővel) 

porszáraz      30 perc 
ragadás mentes (fogásra száraz)   90 perc 
száraz         3 óra 
  

Átvonhatóság (20 ºC-on)      min.    4 óra 
  Csiszolás nélkül     max. 72 óra  
Hőállóság 

tartósan     -40 ºC, - től 140 ºC, - ig 
rövid ideig     -50 ºC, - ig 170 ºC. - ig  

 
Fényesség       matt 
 
EU határérték erre a termékre: (A/j) 500 g/l (2010) 
Ez a termék max 300 g/l VOC-t tartalmaz. 
 
Színválaszték  szürke, sárga 
 
Elméleti kiadósság      0,2-0,25 kg/m² (80 µm) 
A gyakorlati kiadósság függ a felhordás módjától. 
 
 
HASZNÁLAT 
 
Felület előkészítés: Felhordás előtt az acélfelületeket oxidmentesíteni és zsírtalanítani 
kell, kézi,kisgépi  felülettisztítással . Legelőnyösebb azonban  a homok- vagy szemcseszó-
rásos felület előkészítés. Az elérendő felületminőség Sa 2½, de legalább Sa 2,0 legyen. 
Horganyzott és alumínium felületen célszerű a felület érdesítése (sweeping), zsírtalanítása. 
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Felhordási mód: Felhasználás előtt az „A" komponenst alaposan fel kell keverni és  10:1 
tömegarányban, azaz kb. 5:1 térfogatarányban az EPODUR HS „B" PLUSZ komponenssel 
össze kell keverni. A keverési arány EPODUR B EXTRA edzővel 6:1 tömegrész. A felhor-
dási konzisztencia EPODUR hígító 217-tel állítható be. A termék alacsony oldószertartalmú 
ún. „high solid” anyag, amely ecseteléssel, hengerezéssel, szórással egyaránt felhordható. 
Egy rétegben 100-150 µm száraz rétegvastagság kialakítható. Ügyelni kell arra, hogy a túl-
zott hígító adagolással ezen kedvező tulajdonság ne romoljon. 
A termék alkalmazása során egyéni védőfelszerelés (gumikesztyű, védőszemüveg, védő-
ruha) használata javasolt. 
 
Átvonhatóság: Szobahőmérsékleten a felhordást követő 4 óra elteltével önmagával, 24 
óra elteltével bármilyen típusú festékkel átvonható. A töltőalapozó réteg szükség esetén 
szárazon vagy vizesen megcsiszolható,  
 

 
Hígítás: EPODUR hígító 217-tel. 
 
Tárolási, garanciális idő: Az MSZ 13910 előírása szerint, hibátlan göngyölegben tárolva, 
mindkét komponens esetén a gyártástól számított 12 hónap.  
 
Csomagolás:  „A” komponens:   1-5 és 30 kg-os egységekben. 

„HS B" komponens:  0,1-0,5-1-3-5 literes egységekben. 
   „B extra” komponens:  0,2-0,5-0,9-3 literes egységekben. 
   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! 


