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MetaLine® 100 XTM – NOVOLAC povlak pro maximální ochranu        
proti chemickým látkám 

 

POPIS Metaline 100 XTM je elastický novolac / keramický povlak vyvinutý pro aplikaci štětcem, 
válečkem nebo stříkací pistolí. Alternativně může být aplikován pomocí kartušového 
systému. 
Hlavní oblastí použití je trvalá ochrana kovových nebo betonových povrchů před 
kapalnými agresivními chemickými látkami, jako jsou barviva, kyseliny nebo rozpouštědla 
- a to i za velmi vysokých provozních teplot. 
 

APLIKACE Netoxický materiál se nanáší v několika vrstvách při běžné okolní teplotě a je trvalý, 
absolutně odolný proti korozi na téměř všech pevných površích. Po vytvrzení tvoří 
nepropustný keramický povrch s vynikající chemickou odolností. Chrání proti celé řadě 
organických a anorganických chemikálií, sloučenin i proti většině průmyslových odpadů 
rozpuštěných ve vodě. Teplotní odolnost povlaku je do 130°C pro kapalné látky, při 
maximálním tlaku 100 bar. Metaline XTM 100 má velmi dobré elektrické izolační 
vlastnosti 

XTM 100 se aplikuje v 1, 2 nebo 3 vrstvách , každá o tloušťce cca 0,5 mm (test 10000 
hodin / solná komora) Při odběru vyšším než 50 Kg je možno dodat antistatickou verzi 
produktu. 

Povrch musí být otryskaný a odmaštěný.  Složky smíchejte v poměru 1 : 4 a naneste 
první vrstvu o tloušťce cca 0,5mm. Tuto nechte „ zavadnout „ Přibližně po 1 hodině, kdy 
je povrch předchozí vrstvy stabilizovaný, ale stále ještě lepivý, naneste druhou vrstvu a 
za stejných podmínek, pokud je to žádoucí i vrstvu třetí. 
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POUŽITÍ Chemické ochranné nátěry, betonu, cisteren, tanků, elektro – chemické izolace, 
antikorozní ochrana v mimořádně agresivním prostředí. Odolný proti poškrábání, otěru a 
dopadu 

 

 

 

 

Základ  Novolac / Ceram 

Barva  Šedá, RAL 7031 

Způsob aplikace Štětec, váleček, pistole 

Poměr míšení 4 : 1 

Povrch  Keramický, částečně pružný 

Maximální teplota za mokra / za sucha 130°C / 150°C 

Tloušťka vrstvy 0,5 až 2,5 mm 

Počet vrstev Do dosažení požadované tloušťky 

Chemická odolnost pH 1 - 14 

Obrobitelnost  Keramickými / SK / diamant / plátky 

Funkční pevnost 48 hodin 

Příprava povrchu Mechanicky, pískování, odmaštění 

Velikost balení 5 Kg 

Skladovatelnost  12 měsíců 
 

  

SPOTŘEBA cca 1,25 kg na m2 při vrstvě  1mm (objemově 0,8 m2 / Kg) 
 

 

   

    

     


