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CUPROLIN 

Antifouling festék 
 

MŐSZAKI ADATOK 
 
Felépítés: Szintetikus mőgyanta alapú, antifouling hatású és egyéb adalékanyagot tartalmazó festék. 
BTO 2430129910 
 
Választék: 
CUPROLIN ANTIFOULING vörös 800 
CUPROLIN ANTIFOULING szürke 200 
CUPROLIN ANTIFOULING kék 
 
Alkalmazási terület: Hajók vízvonal alatti felületének és egyéb tartósan vízbe merülı szerkezetek, 
tárgyak antifouling festésére alkalmazzák. A korszerő felépítéső CUPROLIN ANTIFOULING FESTÉK 
vízben lassan kioldódó méregtartalmánál fogva meggátolja az algák, kagylók stb. letelepedését. A 
CUPROLIN ANTIFOULING FESTÉK tixotróp tulajdonságú, ezért függıleges felületen sem folyik meg, 
vastag rétegben is felhordható. 
 
Minıségi jellemzık: 
- Külsı:………………………………………………………………………… színes, homogén eloszlású szuszpenziók 
- Kifolyási idı 20 oC-on (MSZ EN 535:1994)……………………………… erısen tixotróp, nem mérhetı 
- Nem illó anyag tartalom (MSZ ISO 1515:1992) 
   105 oC-on 2 óra, %, min………………………………………….. 80 
- Szemcsefinomság (MSZ EN 21524:1993), µm,………………….......... 20-30 
- Száradási idı (MSZ ISO 1517:1993), max. 
 1. fokozat, perc…………………………………………………….. 30 
 5. fokozat, óra……………………………………………………… 24 
- Bevonat külseje…………………………………………………………….. barnásvörös vagy szürke színő,    
        egyenletes, matt 
- Vízállóság(MSZ 9640/11:1983), 480 óra…………………………........... enyhén mattult, világosodott 
- Tapadás (MSZ EN ISO 2409:1999), fokozat………………………........ 0 
- Kiadósság (MSZ 9650/22:1989)………………………………………….. kb. 8 m2/kg 
- Ceruza keménység,(MSZ 9640/2:1989)………………………………….H 
 
Tárolási garanciális idı: Az MSZ 13910:1973 elıírásai szerint tárolva, a gyártástól számított 9 
hónapig. 
 
Csomagolás: 1 és 2,5 literes ónozott acéllemez dobozban, 25 kg acéllemez kannában. 
 
Alkalmazás: Bármely, megfelelıen kialakított védıbevonat-rendszer utolsó rétegeként alkalmazzák a 
CUPROLIN ANTIFOULING FESTÉK-et, optimálisan két rétegben. Az elsı réteg csak 24 óra száradás 
után vonható át. 

Mérgezıanyag-tartalma miatt nem szórható, ecseteléssel vagy hengerezéssel kell felhordani. A 
felhordásra alkalmas konzisztenciát lakkbenzinnel kell beállítani. 
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A CUPROLIN ANTIFOULING FESTÉK hatóanyaga folyamatosan, lassan oldódik ki a bevonatból. Ez 
biztosítja a huzamosabb ideig tartó antifouling hatást. Az igénybevétel mértékétıl függıen felülvizsgálat 
után célszerő felújítani, egy újabb réteg CUPROLIN ANTIFOULING FESTÉK felhordásával. 

Hígítás: Izofix 513 hígítóval. 
 
Tőzvédelmi elıírás: A II. tőzveszélyességi fokozatba tartozik. 
 
Veszélyes anyagtartalom:  kb. 15% rézvegyületet (szórással nem hordható fel), és 
    15% metoxi-propilacetátot tartalmaz 
VOC tartalom: 460 g/l 
 
A veszélyes anyagok veszélyeire/kockázataira utaló R mondatok: 
R 10 Kevésbé tőzveszélyes. 
R 20/21/22 Belélegezve, bırrel érintkezve és lenyelve ártalmas. 
R 36/38 Szem- és bırizgató hatású. 
R 48/23/25 Hosszabb idın át belélegezve és szájon keresztül a szervezetbe jutva mérgezı: súlyos 
egészségkárosodást okozhat. 
R 51 Mérgezı a vízi szervezetekre 
 
A veszélyes anyagok biztonságos használatára utaló S mondatok: 
S 1 Elzárva tartandó 
S 2 Gyermekek kezébe nem kerülhet 
S 16 Gyújtóforrástól távol tartandó - Tilos a dohányzás! 
S 23 A keletkezı gızt nem szabad belélegezni. 
S 24/25 Kerülni kell a bırrel való érintkezést és a szembejutást 
S 36/37/39 Megfelelı védıruházatot, védıkesztyőt és szem/arcvédıt kell viselni. 
S 45 Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvost kell hívni. Ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni 
S 46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az 
orvosnak meg kell mutatni 
S 51 Csak jól szellıztetett helyen használható. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2007. 
 
A termékeinkrıl szóló mőszaki információkat legjobb ismereteink szerint állítottuk össze. Nem 
lehetnek azonban ismertek minden felhasználónk egyedi igényei és elvárásai, ezért kérjük, hogy a 
közölt adatokat tájékoztató jelleggel vegyék figyelembe, azokért felelısséget nem vállalunk. 


