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Описание на продукта
Този продукт е двукомпонентна епоксидна система за поправки. Използува се с Jotun fusion-bonded epoxy 
покрития. Доставят се  в лесни за употреба опаковки , които осигуряват  точни пропорции и ниски загуби.

Условия на приложение

Jotapipe RC 490 е подходящ за ремонт на тръбопроводи, работещи при температури до 155 ° C (311 ° F).
Възможна е промяна на цвета, когато продукта е изложен  на висока температура. Продуктово представяне,
включително максималната работна температура може да зависи от нанасянето и  обектовите условия.

Approved

Свойство Стандарт Резултат

Опаковане 400 мл един до друг, по 10 на кутия

Съхранение

При съхранение при температура 10-25 °C (50-77 °F), срок на годност от 24 месеца се получава от датата на 
производство.

Нанасяне

Свойства

Точка на възпламеняване

Вискозитет

Обем твърдо вещество %

Дебелина на сухия филм

Съотношение на смесване по 
обем

Адхезия

Ерозия

Покритие 0.13 m² at 2 mm (1.4 ft²  at 79 mil)На касета

1:1

0.2-2.0 mm

100

102 °C (216 °F)

Няма гладка паста

Tag затворен съд

Dolly (20 мм диаметър) > 3000 psi

Отилично но има chalk
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Настоящата Техническа карта заменя всички издадени по-рано.

Техническият информационен  лист (TDS) се препоръчва да се чете в комбинация с информационния лист за безопасност 
(SDS) за този продукт. За да намерите най-близкият до Вас офис на Йотун, моля посетете нашия сайт www.jotun.com
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Нанасяне на боята

Време за изпичане Температура на обекта Време

2 часа
4 часа

1-3 ден(а)

45 минути
75 минути

5 часа
20 °C (68 °F)

5 °C (41 °F)

20 минути
30 минути
1-2 часа

50 °C (122 °F)

Повърхностно сух (сух на 
пипане)
Суха обработка
Готов за употреба

Повърхностно сух (сух на 
пипане)
Суха обработка
Готов за употреба

Повърхностно сух (сух на 
пипане)
Суха обработка
Готов за употреба

Jotapipe RC 490 е лесен за употреба. Изстискайте необходимото количество материал, в близост до мястото на 
корекция. Разбърква се добре с твърда шпатула или нож. Подравнете кръпката до желаната дебелина. За най-
добри резултати да не се прилагат под 10 ° С (50 ° F).

Отговорност

Информацията в този документ се дава в съответствие познанията на  Jotun, които се основават на лабораторни 
изследвания и практически опит. Продуктите Jotun се смятат като полуфабрикати и като такива продукти, често 
се използват при условия, които са извън контрола на Jotun. Jotun не може да гарантира нищо освен качеството 
на самият продукт. Незначителни промени на продукта, могат да бъдат приложени, за да се съобразят с 
изискванията на местното законодателство. Jotun си запазва правото да променя посочените данни без по-
нататъшно уведомление.

Потребителите трябва винаги да се консултират с Jotun за конкретни насоки при употребата на този продукт,
подходящ  ли е за техните нужди и специфични практики за нанасяне.

Ако има някакво несъответствие между различните езикови въпроси, свързани с този документ, Английската 
версия ще се приеме.
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