
 

 

 

 

SIGMACOVER 280 
Технически данни за продукта 
ОПИСАНИЕ 
Универсален епоксиден анти-корозионен грунд, на базата на чиста епоксидна смола 
Основни характеристики 
Универсален  епоксиден грунд, подходящ за баластни танкове, палуби,  
за покритие на  стомана и цветни метали 
• Добра адхезия към стомана и поцинкована стомана 
• Добро сцепление на цветни метали 
• Добри свойства на овлажняващия поток 
• Добра водоустойчивост  на корозия 
• Втвърдяване при температури до 5°C (41°F) 
 • Отлично се препокрива 
• Върху него може да се нанасят алкидни,каучукови,винилни,епоксидни и двукомпонентни полиуретанови 
покрития 
• Съвместим с добре разработени системи за катодна защита 
Цвят  
•Жълто / зелен (червеникаво- кафяв – само по заявка) 
 
Основни данни при температира 20°C (68°F) 

Данни за смесен продукт 

Брой компоненти два 

Маса плътност 1.3 кг./л  

Твърди Вещества 57 ± 2% 

Летливи вещества (Supplied) Директива1999/13/EC, SED: max. 327.0 g/kg 

UK PG 6/23(92) Appendix 3: max. 432.0 g/l (approx. 3.6 lb/US gal) Препоръчителена дебелина на 

сухия филм  

50 - 100 µ(микрона) 

Теоретична разходна норма 11.4 м²/л for 50 ; 5.7 м²/л за  100 µ  

Сухо на докосване  След 1.5 часа 

Препокриване Виж таблиците за препокриване 

Напълно изсъхване след 7 дни 

Срок на годност  24 месеца ,ако се съхранявана  на 

студено и сухо място 
 

Забележки: 
- Вижте допълнителни данни- Начин  на нанасяне и дебелина на слоя 
- Вижте допълнително данни -Интервали на препокриване 
- Вижте допълнителни данни - Време за втвърдяване 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Препоръчителни условия и температури на подложката  

 

•  Стомана или стомана с неодобрен цинковосиликатен грунд; струйно почистване (сухо или мокро) съгласно 

ISO-Sa2½, струен профил 30 - 75 µm (1.2 – 3.0 mils) 

•  Стомана с одобрен цинковосиликатен грунд; заваръчните шевове и участъци с увреден или прекъснат грунд  

трябва да бъдат струйно почистени съгласно SO-Sa2½, струен профил 30 - 75 µm (1.2 – 3.0 mils) или  

почистени с електрически уред съгласно SPSS-Pt3 

•  Стомана с покритие, обработена с водна струя съгласно VIS WJ2L (струен профил 30 – 75 µm (1.2 – 3.0 mils)) 

 
IMO-MSC.215(82) изисквания за водни баластни резервоари 

•  Стомана; ISO 8501-3: 2006 клас P2, с всички ръбове обработени до закръгления с радиус минимум 2 мм 

(0.0789 инча) са предмет на триходово шлайфане 

•  Стомана или стомана с неодобрен цинковосиликатен грунд; струйно почистване (сухо или мокро) съгласно 

ISO-Sa2½, струен профил 30 - 75 µm (1.2 – 3.0 mils) 

•  Стомана с одобрен цинковосиликатен грунд; заваръчните шевове и участъци с увреден или прекъснат грунд  

трябва да бъдат струйно почистени съгласно SO-Sa2½, струен профил 30 - 75 µm (1.2 – 3.0 mils): [1] За 

грунд с IMO одобрение; няма допълнителни изисквания; [2] За грунд без IMO одобрение; струйно 

почистване съгласно ISO-Sa2 премахвайки поне 70% от непокътнатия грунд 

•  Класифициране количеството прах "1 за прах с размер клас "3", "4" или "5", по- ниски класове за 

размера на прахта да бъдат премахнати ако са видими по повърхността и да им се сложи покритие без 

увеличаване (ISO 8502-3:1992) 

Атмосферни условия при експозиция 

•  Струйно почистена стомана съгласно ISO-Sa2½, струен профил 30 - 75 µm (1.2 – 3.0 

mils) или съгласно ISO-St3 •  Заводски грундирана стомана; предварително обработена 

съгласно SPSS-Pt3 

• поцинкованата стомана, трябва да се почисти,като повъхността и трябва да е грапава 

• поцинкованата стомана трябва да се почисти  от мазнини, соли и всякакво замърсяване 

 

Tемпература на основата и  условия за нанасяне 

• температура на основата  по време на нанасянето  и втвърдяването  трябва да бъде над 5 ° С (41 ° F) 

• температура на субстрата по време на прилагането и втвърдяването трябва да бъде най-малко 3 ° С (5 ° F) над 
точката на оросяване • Относителна влажност по време на прилагането и втвърдяването не трябва да надвишава 
85% 

 

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА 

 

Съотношение на смесване по обем: основа : втвърдител 80:20 (4: 1) 



• Температурата на смесената база и втвърдител за предпочитане трябва да бъде над 15 ° С (59 ° F), в противен 
случай трябва да се добави  допълнително разредител за да се получи  необходимия  вискозитет. 

• Добавяне твърде много разредител води до  намалена устойчивост на грунда и  бавна обработка.Разредителят 
трябва да се добави след смесване на компонентите 

 

Време за работа 

8 часа при 20 °С (68 ° F) 

 

Нанасяне съc  спрей -AIR SPRAY 

Препоръчителен  разредител THINNER 91-92 

Разреждане 

0-10% в зависимост от необходимата дебелина и условията на приложение  

дюзи 

1.5 - 2.0 mm  

налягане на дюзата 

0,3 - 0,4 МРа  

Нанасяне с безвъздушен  спрей-Airless spray 

Препоръчителен разредител THINNER 91-92 

Разреждане  

0-10% в зависимост от необходимата дебелина и условията на приложение  

дюзи 

Приблизително  0.46 мм(0.018 инча) 

 

налягане на дюзата 

15.0 MPa (около  150 бара) 

 

Нанасяне с четка/мече 

Не е необходимо да се добавя разредител,само ако е наложително  

Разредител 

До 5 % Разредител  91-92 ако е необходимо 

Почистващи агенти –разредител 90-53 

Допълнителни данни 

Теоретичен разход и дебелина  

Дебелина на слоя Теоретичен разход  

50  µ –микрона 11.4 м²/л  

75 µ-микрона 7.6 м²/л  

100 µ- микрона 5.7 м²/л  
 

Забележка : максимална дебелина на слоя при нанасяне с четка: 50 µ- микрона 

 

 



Интервал за препокриване  до 100 µ- микрона 

Препокриване  с Интервал 5°C (41°F) 10°C 

(50°F) 

20°C 

(68°F) 

30°C 

(86°F) 

40°C 

(104°F) Други видове бои 

каучукови ,винил и 

алкидни покрития 

Минимум 

Максимум 

16 часа 

 
21 дни 

10 часа 

 
21 дни 

5  часа 

 
10 дни 

3 часа 

 
7 дни 

2 часа 

 
4 дни 

 

Забележка: 

-Повърхността трябва да е суха и свободна от 

всякакави замърсявания 

-Гланцовите повърхности изискват съответна 

подложка 

 

Интервал за препокриване  до 100 µ- микрона 

Препокриване с 

iiсvercoating with... 

Интервал 5°C (41°F) 10°C 

(50°F) 

20°C 

(68°F) 

30°C 

(86°F) 

40°C 

(104°F) различни 

двукомпонентни 

епоксидни и 

полиуретанови 

покрития  

Минимум 

Maксимум 

изложени на 

директна 

слънчева 

светлина 

Maксимум  не- 

изложени на 

директна 

слънчева 

светлина 

36 часа 

 
 

3 месеца 

 

 

 
6 месеца 

16 часа 

 
 

3 месеца 

 

 

 
6 месеца 

8 часа 

 
 

3 месеца 

 

 

 
6 месеца 

6 часа 

 
 

2 месеца 

 

 

 
4 месеца 

4 часа 

 
 

2 месеца 

 

 

 
3 месеца 

 

Забележка: Повърхността трябва да е суха и свибидна от всякакви замърсители 

Време на съхнене за слоеве до 100 μ- микрона 

Температура на 

основата 

Сухо на 

докосване 

Сухо на допир Напълно 

изсъхване 

5°C (41°F) 8 часа 13 часа 21 дни 

10°C (50°F) 4 часа 6 часа 14 дни 

20°C (68°F) 2 часа 2.5 часа 7 дни 

30°C (86°F) 1 час 1.5 часа 5 дни 

40°C (104°F) 45 минути 1 час 3 дни 
 

Забележка: Трябва да се поддържа подходяща вентилация по време на полагането и втвърдяването 

Време за работа  

Смесен продукт 

product temperature 

Време за работа 

15°C (59°F) 10 часа 

20°C (68°F) 8 часа 

30°C (86°F) 5 часа 

35°C (95°F) 4 часа 
 

 



   

МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 

 

• За боята  и препоръчаните разредители  вижте съответните информационни листове за 
безопасност на материалите 

• Внимавайте да не вдишате  пари от боята, както избягвайте пряк контакт между  боята и  
кожата или очите 

 

 

Артикул Цвят РЕФЕРЕНЦИЯ 

179083 ЖЪЛТО/ЗЕЛЕН 4009002200 (144497 base, 142014 hardener) 

179085 ЧЕРВЕНО/КАФЯВО 6137002200 (144493 base, 142014 hardener) 

 

 

 

 

 

 


