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BITUMASTIC®  
300M

 CHARAKTERYSTYKA I ZASTOSOWANIE

Rodzaj produktu
Preparat epoksydowo-bitumiczny.

Opis
Sprawdzona farba bitumiczno-epoksydowa, tworzą- 
ca grubą powłokę, przeznaczona do zabezpieczania 
stali i betonu i stosowana w jednej lub dwóch war-
stwach, opracowana specjalnie dla Corps of Engi- 
neers (COE). 

Ogólne właściwości
–	 Doskonała odporność chemiczna, na korozję i ście- 

ranie
–	 Możliwość uzyskania grubej powłoki – 16–24 mi- 

licali (400–610 mikrometrów) w jednej warstwie 
–	 Kompatybilna z kontrolowaną ochroną katodową
–	 Spełnia wymagania specyfikacji Corps of Engi-

neers C200, C200a
–	 Nadaje się do użycia w przypadku następujących 

specyfikacji:
l	 SSPC – Powłoka Malarska 16
l	 Kontrola antykorozyjna Instytutu Steell 

Tank, system STI-P3
l	 AWWA C-210 dla powierzchni zewnętrz-

nych 

Kolor
Czarny (0900), brązowy (0500) 

Wykończenie
Połysk. Ulega przebarwieniu, kreduje i traci połysk 
wskutek ekspozycji na światło słoneczne.

Farba podkładowa
Powłoka samogruntująca. 
Informacje o odpowiednich farbach podkładowych 
można uzyskać w Dziale Obsługi Technicznej Car- 
boline.

Farba nawierzchniowa
Nie jest zalecana. 

Grubość powłoki na sucho
Zwykle 14–16 milicali (350–400 mikrometrów) w jed- 
nej lub dwóch warstwach.

Nie zaleca się stosowania grubości powłoki po-
niżej 8 milicali (200 mikronów) ani powyżej 35 mili-
cali (875 mikronów). Powinno się stosować techni- 
kę aplikacji przez natrysk warstwy mokro na mokro,  

z uwzględnieniem czasu potrzebnego na odparo-
wanie rozpuszczalnika między kolejnymi operacja-
mi natryskiwania. 

Zawartość części stałych
Objętościowo: 74% ± 2%

Teoretyczna wydajność
7,4 m2/l przy 100 mikronach, 296 ft2/gal przy 4 mili-
calach. Należy uwzględnić straty na mieszanie i na- 
kładanie. 

Zawartość LZO
W dostarczonym wyrobie: 
1,85 lbs/gal (222 g/l)
Po rozcieńczeniu: 20 oz/gal rozcieńczalnikiem  
nr 10:* 
2,6 lbs/gal (309 g/l)
Są to wartości nominalne.
* Maksymalne rozcieńczenie w przypadku obsza-
rów, których dotyczy ograniczenie 250 g/l wynosi 
6 oz/gal.

Odporność temperaturowa na sucho
Oddziaływanie stałe: 350°F (177°C)
Oddziaływanie okresowe: 370°F (190°C)

Odporność temperaturowa w zanurzeniu
Temperatura w zanurzeniu nie powinna przekra-
czać 120°F (49°C)

Ograniczenia
Nie stosować w instalacjach z wodą pitną. 

PODŁOŻE I PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Informacje ogólne
Powierzchnie muszą być czyste i suche. Stosować 
odpowiednie metody usuwania brudu, pyłu i oleju 
oraz innych zanieczyszczeń, które mogłyby spo-
wodować nieprawidłowe przyczepność powłoki. 

Stal
W zanurzeniu: SSPC-SP10
Bez zanurzenia: SSPC-SP6
SSPC-SP2 lub SP3 jako wymóg minimalny
Profil chropowatości: 2,0–3,0 milicale (50–75 mikro- 
metrów)

Beton
Beton należy sezonować przez 28 dni w temp. 75°F 
(24°C) i 50% wilgotności względnej lub w warunkach 
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równorzędnych. Powierzchnie przygotować zgod-
nie z ASTM D4258 Czyszczenie powierzchni be-
tonowych oraz ASTM D4259 Czyszczenie ścierne 
betonu. Wolne przestrzenie w betonie wymagają 
uzupełnienia i obróbki powierzchni. 

CHARAKTERYSTYKA

Metoda 
badania System Wyniki

ASTM D4060 
Ścieranie

Stal oczyszczona
2 warstwy 300M

Strata 130 mg po 1000 
cykli; Tarcza CS17, 
obciążenie 1000 g

ASTM D4541
Przyleganie

Stal oczyszczona
2 warstwy 300M 1443 psi (Pneumatyczny)

ASTM D2794
Uderzenie

Stal oczyszczona
2 warstwy 300M

Średnica uszkodzonego 
obszaru:

Cale: 3/8, 3/8, 1/2
Tester udarności wg 

Gardnera przy średnicy  
1/2 cala, 100 cali/funt

ASTM B117
Mgła solna

Stal oczyszczona
2 warstwy 300M

Brak pęcherzy,  
rdzy oraz rozwarstwień.  

Brak mierzalnego 
wymywania przy krawędzi  

po 2000 godz.

Raporty z badań oraz dodatkowe dane dostępne 
na pisemną prośbę.

*Oświadczenie: Bitumastic 300M COE to autorska 
receptura, która niekoniecznie odpowiada dokład-
nym wytycznym dotyczącym składu podanym w tych 
normach. Mogą wystąpić drobne różnice mające  
wpływ na zmianę i poprawę właściwości podczas  
stosowania, nie mają one jednak znaczącego wpły- 
wu na określoną w niniejszym dokumencie przy-
datność do użytku.

SPRZĘT DO NAKŁADANIA
Poniżej podano ogólne wytyczne dotyczące sprzę-
tu do aplikacji wyrobu. Warunki w miejscu pracy 
mogą wymagać modyfikacji tych wytycznych, aby 
uzyskać pożądany efekt.

OGÓLNE WYTYCZNE:
Malowanie natryskowe (ogólne)
Jest to farba o dużej zawartości cząstek stałych, 
co może powodować konieczność modyfikacji 

techniki aplikacji. Można łatwo i szybko uzyskać 
określoną grubość powłoki. Poniżej podano pa-
rametry sprzętu odpowiedniego do stosowania 
i można go uzyskać od takich producentów jak: 
Binks, DeVilbiss i Graco itp.

Natrysk pneumatyczny
Zbiornik ciśnieniowy z podwójnymi regulatorami, 
min średnicą wewnętrzną przewodu materiałowe-
go 3/8”, maksymalną długością przewodu materia-
łowego 50’, średnicą wewnętrzną końcówki cieczy 
0,86” oraz odpowiednią nakładką powietrzną. 

Natrysk hydrodynamiczny (bezpowietrzny)
Przełożenie pompy:   30:1
Wydajność:   min. 3,0
Przewód materiałowy  
(śr. wewn.): min. 1/2”
Średnica dyszy: 0,023–0,035”
Ciśnienie na wylocie z dyszy:  2100–2500
Wielkość filtra:  wielkość oczka 30

Zalecane są uszczelnienia teflonowe dostępne u pro- 
ducentów pomp.

Pędzel i wałek (ogólne)
Tylko do poprawek na niewielkich powierzchniach, 
pokrywania szwów zgrzewanych oraz miejsc trud-
nych do malowania. Unikać zbyt wielu pociągnięć 
pędzlem lub wałkiem. 

Pędzel
Używać pędzla o średniej długości włosia.  

Wałek
Stosować wałek syntetyczny z krótkim włosiem i rdze-
niem z tworzywa. 

MIESZANIE I ROZCIEŃCZANIE

Mieszanie
Oddzielnie mieszać mechanicznie obie części przez 
przynajmniej dwie minuty. NIE MIESZAĆ ZESTAWÓW  
O NIEPEŁNEJ ILOŚCI SKŁADNIKÓW.

Proporcje 
Stosunek 4:1 (składnika A do B)

Rozcieńczanie 
Do 12 oz/gal (10%) rozcieńczalnikiem nr 10 w więk- 
szości przypadków.
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Do 20 oz/gal (16%) rozcieńczalnikiem nr 10 w przy-
padku pierwszego nałożenia na beton. Użycie roz-
cieńczalników innych niż te, które zostały dostar-
czone lub zaakceptowane przez Carboline może 
spowodować pogorszenie właściwości produktu  
i utratę gwarancji na produkt (wyrażonej lub do-
mniemanej).

Okres przydatności po wymieszaniu składników
75°F (24°C) 2 godz.
90°F (32°C) 1 godz.

Okres przydatności mija, gdy farba traci konsysten-
cję i jednorodność. 

CZYSZCZENIE I BEZPIECZEŃSTWO

Czyszczenie 
Używać rozcieńczalnika nr 2 lub acetonu. Rozlany 
produkt zebrać absorbentem i utylizować zgodnie 
z obowiązującymi przepisami 

Bezpieczeństwo 
Przeczytać i przestrzegać wszystkich ostrzeżeń znaj-
dujących się na karcie produktu i w karcie charak-
terystyki. Stosować odpowiednie, profesjonalne za-
sady BHP. Osoby nadwrażliwe powinny chronić się 
przez stosowanie odpowiednich ubrań ochronnych, 
rękawic itp. oraz chronić twarz, dłonie i wszystkie 
odsłonięte części ciała kremem ochronnym.

Ostrzeżenie 
Produkt zawiera palne rozpuszczalniki. Trzymać 
z dala od iskier i otwartego płomienia. Wszelkie 
urządzenia i instalacje elektryczne należy wykonać 
i uziemić zgodnie z zaleceniami Ex. W miejscach 
zagrożonych wybuchem pracownicy powinni sto-
sować narzędzia i sprzęt nie iskrzący.

WARUNKI APLIKACJI

Warunki Materiał Podłoże Otoczenie Wilgotność

Normalne 60–85°F
(16–29°C)

60–85°F
(16–29°C)

60–85°F
(16–29°C) 0–80%

Minimalne 50°F
(10°C)

50°F
(10°C)

50°F
(10°C) 0%

Maksymalne 90°F
(32°C)

125°F
(52°C)

110°F
(43°C) 85%

Gdy temperatura podłoża jest niższa od tempera-
tury punktu rosy może wystąpić kondensacja wil-
goci i powodować rdzewienie przygotowanej stali 
i zaburzenie prawidłowego przylegania powłoki 
do powierzchni. Specjalne techniki rozcieńczania  
i stosowania mogą być konieczne w warunkach 
odbiegających od normalnych.

CZASY SCHNIĘCIA/UTWARDZENIA

Temperatura 
powierzchni 
i 50% wilg. 

wzgl.

Suche 
w do-
tyku

Minimalny 
czas do 

nałożenia 
kolejnej 
warstwy

Maksymalny 
czas do 

nałożenia 
kolejnej 
warstwy

Utwar-
dzone do 

użycia  
w zanurze-

niu

50°F (10°C) 8 godz. 10 godz. 24 godz. 14 dni

75°F (24°C) 4 godz. 6 godz. 24 godz. 7 dni

90°F (32°C) 2 godz. 3 godz. 24 godz. 5 dni

Podane czasy dotyczą powłok o grubości suchej 
warstwy 14–16 milicali (350–400 mikronów). Grub-
sza warstwa, niedostateczna wentylacja, wysoka 
wilgotność lub niższe temperatury wydłużają czas 
schnięcia. Nadmierna wilgotność lub skraplanie 
na powierzchni podczas schnięcia mogą spowo-
dować nieprawidłowe utwardzenie, przebarwie-
nia i skutkować zmętnieniem powierzchni. Wszel-
kie zmętnienia lub wykwity należy usunąć wodą 
przed nałożeniem kolejnej warstwy. W przypadku 
przekroczenia maksymalnego czasu do nałoże- 
nia kolejnej warstwy, powierzchnię należy szorst-
kować przed nałożeniem kolejnych warstw. 

Badanie powierzchni (jeśli jest wymagane)
Można stosować technikę mokrej gąbki, jeśli gru- 
bość powłoki na sucho wynosi mniej niż 20 milicali 
(500 mikronów). Jeśli grubość powłoki na sucho 
przekracza 20 milicali (500 mikronów) należy prze- 
prowadzić próbę z zastosowaniem wysokiego na-
pięcia. Konkretne procedury: NACE RP0188-90.

OPAKOWANIE, POSTĘPOWANIE  
Z WYROBEM  I MAGAZYNOWANIE

Masa wysyłkowa (przybliżona):
Zestaw o poj. 1,25 galona:  12 funtów (6 kg)
Zestaw o poj. 5 galonów: 50 funtów (26 kg) 
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Temperatura zapłonu (Setaflash)
Część A: 75°F (24°C) 
Część B: >200°F (93°C)

Przechowywanie (ogólnie)
Należy przechowywać w pomieszczeniach.

Temperatura i wilgotność podczas przechowywania
40°–110°F (4–43°C) 
Wilgotność względna 0–100%

Okres trwałości
Część A: Min. 12 miesięcy w temp. 75°F (24°C)
Część B: Min. 36 miesięcy w temp. 75°F (24°C)

* Okres trwałości: (rzeczywisty określony okres trwa-
łości), jeśli produkt przechowuje się w zalecanych  
warunkach magazynowania i w oryginalnie zamknię-
tych pojemnikach.

  

Styczeń 2012
Uwaga: Przed rozpoczęciem malowania przeczytać  
i stosować się do zaleceń zawartych w tej karcie tech-
nicznej produktu. W razie wątpliwości lub konieczności 
uzyskania dodatkowych informacji należy skontakto-
wać się z przedstawicielem Carboline Polska sp. z o.o.

January 2012

SAUDI ARABIA LLC
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Bitumastic  300M  

Application Equipment 
Listed below are general equipment guidelines for the application of this
product.  Job site conditions may require modifications to these guidelines
to achieve the desired results. 
General Guidelines: 

Spray
Application
(General) 

This is a high solids coating and may require
adjustments in spray techniques. Wet film thickness
is easily and quickly achieved. The following spray
equipment has been found suitable and is available
from manufacturers such as Binks, DeVilbiss and
Graco.  

Conventional
Spray 

Pressure pot equipped with dual regulators, 3/8” I.D.
minimum material hose, with 50' maximum material
hose .086” I.D. fluid tip and appropriate air cap. 

Airless Spray Pump Ratio: 30:1  
GPM Output: 3.0 (min.) 
Material Hose: ½” I.D. (min.) 
Tip Size: .023-.035” 
Output PSI: 2100-2500 
Filter Size: 30 mesh 
Teflon packings are recommended and available
from the pump manufacturer. 

Brush & Roller
(General) 

Recommended for touch up, striping of weld seams
and hard-to-coat areas only. Avoid excessive re-
brushing or re-rolling. 

Brush Use a medium bristle brush. 

Roller Use a short-nap synthetic roller cover with phenolic
core.  

Mixing & Thinning 
Mixing Power mix separately, then combine and power mix

for a minimum of two minutes. DO NOT MIX
PARTIAL KITS. 

Ratio 4:1 Ratio (A to B) 

Thinning Up to 12 oz/gal (10%) w/ #10 for most applications.
Up to 20 oz/gal (16%) w/#10 for the first coat
application to concrete. Use of thinners other than
those supplied or recommended by Carboline may
adversely affect product performance and void
product warranty, whether expressed or implied. 

Pot Life 75  (24 ) 2 Hours 
90  (32 ) 1 Hour 
Pot life ends when coating loses body and begins to
sag.  

Cleanup & Safety 
Cleanup Use #2 Thinner or Acetone.  In case of spillage,

absorb and dispose of in accordance with local
applicable regulations. 

Safety Read and follow all caution statements on this
product data sheet and on the MSDS for this
product. Employ normal workmanlike safety
precautions. Hypersensitive persons should wear
protective clothing, gloves and use protective cream
on face, hands and all exposed areas. 

Caution This product contains flammable solvents. Keep
away from sparks and open flames. All electrical
equipment and installations should be made and
grounded in accordance with the National Electric
Code. In areas where explosion hazards exist,
workmen should be required to use non-ferrous
tools and wear conductive and non-sparking shoes. 

Application Conditions 
Condition Material Surface Ambient Humidity 

Normal 60-85
(16-29 ) 

60-85
(16-29 ) 

60-85
(16-29 ) 0-80% 

Minimum 50
(10 ) 

50
(10 ) 

50
(10 ) 0% 

Maximum 90
(32 ) 

125
(52 ) 

110
(43 ) 85% 

Condensation due to substrate temperatures below the dew point can
cause flash rusting on prepared steel and interfere with proper adhesion to
the substrate. Special application techniques may be required above or
below normal application conditions. 

Curing Schedule 
Surface

Temp. & 50%
Relative
Humidity 

Dry to
Touch 

Minimum
Recoat 
Time 

Maximum
Recoat 
Time 

Cure for
Immersion 

50  (10 ) 8 Hours 10 Hours 24 Hours 14 Days 
75  (24 ) 4 Hours 6 Hours 24 Hours 7 Days 
90  (32 ) 2 Hours 3 Hours 24 Hours 5 Days 

These times are based on a 14 - 16 mil (350 - 400 micron) dry film
thickness. Higher film thickness, insufficient ventilation, high humidity or
cooler temperatures will require longer cure times. Excessive humidity or
condensation on the surface during curing can interfere with the cure, can
cause discoloration and may result in a surface haze. Any haze or blush
must be removed by water washing before recoating. If the maximum
recoat time is exceeded, the surface must be abraded by sweep blasting
prior to the application of additional coats. Holiday Detection (if required):
Wet sponge types may be used if the dry film thickness is below 20 mils
(500 microns). High voltage spark testing should b e used when the dry film
thickness exceeds 20 mils (500 microns). Refer to NACE RP0188-90 for
specific procedures. 

Packaging, Handling & Storage 
Shipping Weight
(Approximate) 

1.25 Gallon Kit
12 lbs (6 kg) 

5 Gallon Kit
50 lbs (26 kg) 

Flash Point (Setaflash) 75  (24 ) for Part A
200  (93 ) for Part B 

Storage (General) Store Indoors.    

Storage Temperature  
& Humidity 

40° -110  (4°-43 )
0 -100% Relative Humidity 

Shelf Life Part A: Min. 12 months at 75  (24 )
Part B: Min. 36 months at 75  (24 ) 

*Shelf Life: (actual stated shelf life) when kept at
recommended storage conditions and in original
unopened containers. 
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