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Namen uporabe 
 

Lastnosti             Področja uporabe 

Podlaga 

Tehnični podatki* 

  
 

C-Guard® sistem 
 Insulat 600 
Enokomponentni silikonski mikrosferni visoko temperaturni izolativni premaz. 
 

 

 

C-Guard Insulat 600 je visoko temperaturen tekoč silikonsko keramični izolacijski premaz, sestavljena iz mešanice različnih 
silikonov ter votlih steklenih kroglic z različnimi dodatki. C-Guard Insulat 600 je zasnovan tako, da zagotavlja toplotno 
izolacijo zlasti zelo vročih površin, kar zagotavlja učinkovito in poceni alternativo visokim stroškom tipičnih izolacijskih 
sistemov. C-Guard Insulat 600 se zelo dobro obnese tudi pri zaščiti osebja pred nevarnostmi opeklin na vročih ali hladnih 
strukturah in opremi, preprečuje kontaktne opekline, ozebline. Ker se fizično oprime površine, C-Guard Insulat 600 znatno 
zmanjša korozijo in nastanek rje pod izolacijo. C-Guard Insulat 600 je izjemno lahek in upogljiv, zato se širi in krči s površino, 
na katero se nanaša. Uporaba C-Guard Insulat 600 namesto druge izolacije zmanjša tako volumen kot težo za katero koli 
dano strukturo ali kos opreme. 

 

 

• Nizka toplotna prevodnost - dobre prevodnosti 
izolacijske lastnosti. 

• Zelo dobre lastnosti varnosti pri opeklinah, odlične za 
zaščito osebja. 

• Dober oprijem - dobro se oprime različnih podlag. 
Odporen na vlago - pomaga preprečevati korozijo in 
nastanek rje. 

• Enostavna uporaba/namestitev - vgradi se v veliko 
krajšem času kot druge izolacije 

• Zmanjša ali odpravi kondenzacijo 

• Izolacija peči, dimnikov in vroče oljnih, parnih 
toplotnih vodov 

 

 

 

 

 

 

 
Pakiranje   20 l 

Temperatura pri uporabi  Minimalno 10°C  

Vlažnost pri uporabi  Minimalno 10 in maksimalno 90% relativna zračna vlažnost 

Čas sušenja Temperatura   10 °C     20 °C     30 °C  

24 h 24 h 24 h (pohodnost) Čas 

Zamreževanje Temperatura 

Čas 
3 °C na minuto    3 °C na minuto    3 °C na minuto    

 

Suha snov  49 ± 2 ut%; ?? ± 2 vol% 

Gostota  0,60 g/ml  DIN EN ISO 2811-2 20°C 

Vsebnost HOS/VOC  izdelek vsebuje: max. 98 g/l  

Temperatura obratovanja Temperatura Kontinuirna: -40 ºC : 500 ºC 

Maksimalna: 600 ºC 

Priporočljiva debelina 
premaza 

 Mokri film: 200 - 1000 micronov (8 - 40 mils) 

suhi film: 100 - 500 micron0v (4 - 20 mils) 

 

*Za večje debeline premaza priporočamo večje število slojev! 

(*Vsi tehnični podatki navedeni v tem tehničnem listu temeljijo na laboratorijskih preiskavah. Dejanski podatki lahko odstopajo v odvisnosti od okoliščin pri uporabi, na katere nimamo vpliva. ) 

 

 

 

 

Dobra Praksa 

Površina mora biti suha, čista brez nečistoč, mastnih madežev, rje, ostankov žlindre, soli ali ostalih kontaminantov, ki bi 
onemogočili dober oprijem. Vari, popravljane površine, stiki in površinske poškodbe odkrite med pripravo površine morajo 
biti primerno očiščene in obdelane pred nanosom barve. 

Površine, ki so oksidirale po pripravi in pred barvanjem, morajo biti obdelane v skladu s primernim standardom. Preučite 
predpisane standarde. Za dodatne nasvete se obrnite na tehnično službo Chemcolor-ja. 
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Opombe 

Mešanje 

Uporaba in delo 

Čiščenje orodja in površin 

Skladiščenje 

 

Kovine 

Površine očistite s topili za odstranitev nečistoč kot na primer olja, maščobe, soli, umazanijo, označbe pred pripravo 
površine za barvanje. Uporabite standard  ISO 8501-1 St 2 ročno čiščenje ali ISO St 3 čiščenje s pomočjo strojnega orodja, 
da odstranite korozijo in pripravite površino v skladu s standardom. Zelo izpostavljene površine ali površine namenjene za 
namakanje je potrebno pripraviti po ISO 8504-2 metodi oziroma peskati po ISO 8501-1 SA 2.5. Po čiščenju moramo dobiti 
čisto površino s hrapavostjo med 25 in 50 mikroni. 

Za dodatno antikorozijsko zaščito je potrebno podlago pred nanosom C-Guard Insulat 600 zaščititi z ustrezno antikorozijsko 
barvo. 

Za dodatne nasvete se obrnite na tehnično službo Chemcolor-ja. 

 

 

 
Pred uporabo material segrejemo na sobno temperaturo (20°C, minimalno 10°C). Z električnim mešalom vsebino posode 
dobro premešamo (2-3 min) pri nizkih obratih (300-400 min-1).  

 

  

 

Mešanje 

Vsebino posode z mešalnikom za blato pri 300 vrt/min ali manj mešajte 2-3 minute, pri čemer pazite, da se vmešajo vse 
trdne snovi na vrhu posode. 

 

Temperatura površine 

Najmanj 10 °C, največ 50 °C.  

 

Metode in oprema 

C-Guard Insulat 600 nanesite na suho, čisto podlago, ki je brez olja, masti, voska, umazanije, rje ali korozije. Uporabite 
airless s 3000 PSI, 1,25 GPM, razmerjem 28:1 z velikostjo konice 0,021. Za manjše aplikacije se lahko uporablja brizgalna 
pištola AR-1, ki uporablja zrak. Pustite, da se izdelek med nanosi popolnoma posuši.  

To je enoslojni sistem s časom sušenja 24 ur pri sobni temperaturi. Čopič se lahko uporablja za popravilo, vendar ni 
priporočljiv za polni nanos, razen za površine, manjše od 50 m2 (glejte specifikacije in navodila za uporabo). Za uporabo na 
strehi morajo vsi aplikatorji nositi zaščitna sončna očala. Za aplikacije v zaprtih prostorih morajo vsi aplikatorji nositi zaščito 
za oči in maske za barvanje.  

Temperatura zraka in podlage ne sme biti manjša od 10°C in/ali vlažnost ne višja od 75%. Razlika med temperaturo zraka, 
barve in podlage mora biti manjša kot 3°C, da ni moteno sušenje. 

 

 

 

Orodje in delovno opremo očistimo takoj po končanem delu z vodo z dodatkom milnice, kasneje pa z Acetonom ali Nitro 
razredčilom oziroma mehansko. 

 

 

 

Uporabnost proizvoda v dobro zaprti nepoškodovani originalni embalaži, skladiščenega v suhem prostoru pri temperaturi 
med +10°C in +25°C, je 12 mesecev od datuma izdelave. Temperatura ne sme pasti pod 5 °C. 

 

 

 

Vsi tehnični podatki navedeni v tem tehničnem listu temeljijo na laboratorijskih preiskavah. Dejanski podatki lahko 
odstopajo v odvisnosti od okoliščin pri uporabi, na katere nimamo vpliva.  

Ne nanašati materialov na konstantno vlažne površine. Svež material mora biti zaščiten pred vlago, kondenzacijo ali vodo 
vsaj 24 ur po nanosu. Za zunanje aplikacije, nanašati ko temperatura podlage pada. Pri nanašanju na segrevajočo se podlago 
lahko pride do tvorbe luknjic v filmu zaradi dvigajočega se zraka.  

 

Zaščitni ukrepi:  

• Pri vgradnji v zaprtih neprezračenih prostorih je potrebno zagotoviti prisilno prezračevanje. Material se ne sme 
vgrajevati v bližini odprtega ognja ali varjenja. 
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• Med delom je potrebno nositi zaščitno opremo; rokavice, očala in drugo. 

• Pred jedjo in po končanem delu je potrebno zamenjati umazano obleko in oprati roke.  

• Upoštevati je potrebno varnostna opozorila na etiketi embalaže.  

 

Pomembna opozorila: 

• Premaz se mora pred uporabo aklimatizirati v delovnem okolju za najmanj 24 ur.  

• Enak barvni ton ima lahko različen odtenek pri različnih vrstah izdelkov. To dejstvo morate upoštevati pri izvedbi del, 
pri katerih je zelo pomembna barvna enotnost. To pomeni, da morate sosednja delovna območja vedno nadaljevati z 
isto serijsko šaržo izdelka (preverite številko serijske šarže na nalepki) in z isto vrsto izdelka. Pri naknadnih dobavah za 
isti objekt zato poleg barvne oznake vedno navedite v naročilu tudi serijsko številko šarže iz prejšnjega naročila. 

• Transport se lahko opravlja le pri temperaturah, višjih od 5°C, drugače mora biti transportno sredstvo ogrevano.  

• Nestrjeni/nevezani material je potrebno odstraniti v skladu z zakonskimi predpisi. Popolnoma strjeni material lahko 
odlagamo na komunalnih deponijah v skladu z zakonskimi predpisi.  

• Natančni varnostni ukrepi, fizikalni, toksikološki in ekološki podatki za proizvod so navedeni v varnostnem listu ki je na 
voljo v prodajni službi Chemcolor ali na spletnih straneh www.chemcolor.si.  
 

Chemcolor jamči, da so njegovi izdelki brez napak v materialu. Chemcolor-jeva edina obveznost in kupčevo izključno pravno 
sredstvo v zvezi z izdelki sta po možnosti Chemcolor omejena na zamenjavo izdelkov, ki niso v skladu s to garancijo, ali na 
knjiženje na kupčev račun v dobro zaračunanega zneska neskladnih izdelkov. Vsak zahtevek v okviru te garancije mora Kupec 
vložiti pri Chemcoloru pisno v petih (5) dneh od kupčevega odkritja zahtevane napake, vendar v nobenem primeru ne 
pozneje kot poteku veljavnega roka uporabnosti. Če kupec ne obvesti Chemcolor o takšni neskladnosti, kot je zahtevana v 
tem dokumentu, bo kupec izključen iz vračila po tej garanciji. 

 

Chemcolor ne daje nobenih drugih jamstev v zvezi z izdelki. Nobena druga jamstva, ne glede na to, ali so izrecna, implicitna 
ali zakonska, kot so jamstva za prodajo ali primernost za določen namen, ne veljajo. Chemcolor v nobenem primeru ne 
odgovarja za posledično ali naključno škodo. 

Vsa priporočila ali predlogi v zvezi z uporabo izdelkov Chemcolor, bodisi v njegovi tehnični literaturi, kot odgovor na posebno 
poizvedbo ali kako drugače, temeljijo na podatkih, za katere se domneva, da so zanesljivi; vendar so izdelki in informacije 
namenjeni za uporabo s strani kupcev, ki imajo zahtevane veščine in znanje v industriji, zato se mora kupec prepričati o 
primernosti izdelkov za lastno posebno uporabo in se šteje, da je kupec je to storil po lastni presoji in na tveganje. 
Spremembe v okolju, spremembe v postopkih uporabe ali ekstrapolacija podatkov lahko povzročijo nezadovoljive rezultate. 

 

Odgovornost Chemcolor za kakršen koli zahtevek kakršne koli vrste, vključno z zahtevki, ki temeljijo na malomarnosti ali 
strogi odgovornosti Chemcolor, za kakršno koli izgubo ali škodo, ki izhaja iz uporabe izdelkov, je povezana z ali je posledica 
uporabe izdelkov, v nobenem primeru ne presega nakupa. dovoljeno ceno za izdelke ali njihov del, zaradi katerih je vložen 
zahtevek. Chemcolor v nobenem primeru ne odgovarja za posledično ali naključno škodo. Objavljeni podatki o izdelku se 
lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Za trenutne podatkovne liste se obrnite na svojega zastopnika. 

 
Ti podatki temeljijo na naših dosedanjih izkušnjah in skrbnih raziskavah. Pogoji za delo na objektih in poznavanje samega dela vplivajo na kvaliteto izvajanja. 
Uspeh pri vašem delu je odvisen od strokovne ocene podlage pri prevzemu in praktičnih izkušenj pri izbiri ustreznega izdelka. Prosimo, da pri delu 
upoštevate tudi priporočila proizvajalca zaključne obloge in varnostni list za omenjeni izdelek. 
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