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ÜRÜN AÇIKLAMASI
Bu ürün Jotun FBE kaplamaları ile kullanım için geliştirilmiş çift bileşenli bir epoksi onarım sistemidir. Kolay kullanım,
doğru oranlama ve düşük atık madde oranı için kartuş şeklinde tedarik edilir.

Çalışma şartları

Jotapipe RC 490, 155°C (311°F)'ye kadar faaliyet sıcaklıklarında boru hatlarının tamiri için kullanıma uygundur. Daha
yüksek sıcaklıklara maruz kaldığında renkte solma ile karşılaşılabilir. Maksimum operasyon sıcaklığı da dahil olmak üzere
ürün performansı uygulama ve yerel koşullara bağlıdır.

Approved

Özellikler Standart Sonuç

Paketleme Her kutuda 400 ml hacminde 10 adet yan
yana kartuş

Depolama

Maksimum 10-25 °C (50-77 °F)'de saklandığında raf ömrü üretim tarihinden itibaren 24 aydır.

UYGULAMA

ÖZELLİKLER

Parlama noktası

Akışkanlık (viskozite)

Katı maddelerin hacmen oranı
%

Kuru film kalınlıkları

Hacmen karışım oranı

Yapışma

İklimlendirme

Kaplama 0.13 m² at 2 mm (1.4 ft²  at 79 mil)Kartuş başına

1:1

0.2-2.0 mm

100

102 °C (216 °F)

Akışkan olmayan macun

Kapalı kupa testi

Dolly (20 mm çap) > 3000 psi

Mükemmel ama tebeşirlenme görülür

Toz boya uygulaması

Kürlenme koşulu Obje sıcaklığı Zaman

2 saat
4 saat

1-3 gün
5 °C (41 °F)

Yüzey Kuruması
Sert kuruma
Tam kürlenme/servise alma
süresi

Jotapipe RC 490'ın kullanımı kolaydır. Yeterli miktada yama malzemesini yama yapılacak yerin civarına sıkın. Bir spatula
veya bıçak yardımıyla iyice karıştırın. İstenilen kalınlıkta yayarak düzleştirin. En iyi sonuç için, 10 °C (50 °F) altında
uygulamayın.
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Jotapipe RC 490

45 dakika
75 dakika

5 saat
20 °C (68 °F)

20 dakika
30 dakika
1-2 saat

50 °C (122 °F)

Yüzey Kuruması
Sert kuruma
Tam kürlenme/servise alma
süresi

Yüzey Kuruması
Sert kuruma
Tam kürlenme/servise alma
süresi

Yasal Uyarı

Bu belgedeki bilgiler, Jotun'un laboratuar testleri ve saha tecrübelerine dayanarak verilmiştir. Jotun ürünleri yarı mamul
olarak değerlendirilir, fakat Jotun'un kontrolü dışındaki durumlarda da kullanılabileceğinden dolayı sadece ürünün
kalitesi garantilenmektedir. Yerel yönetmelik ve piyasa gereksinimlerini karşılamak için üründe bazı değişiklikler
uygulanabilir. Jotun, yayınladığı bilgileri önceden haber vermeden değiştirme hakkını saklı tutar.

Kullanıcılar, ihtiyaçları ve özel uygulamalar konusunda yönlendirme almak için mutlaka Jotun'a danışmalıdır.

Bu belgenin farklı dillerdeki düzenlemeleri arasında herhangi bir tutarsızlık varsa, İngilizce (UK) versiyonu geçerli
olacaktır.
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