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GALBON S-HB 100
GALBON S-HB 100, is an inorganic zinc coating based on ethyl silicate and zinc dust pigment comply with

ASTM D-520 type II. Galbon S-HB 100 has zinc content by weight in dry film 80% comform to ISO 12944-5

and SSPC Paint No.20 Level 2.  It gives excellent protection against corrosion prolonged weather resistance,

good abrasion. It also has continuous dry heat resistance up to 400°C and peak at 540°C for 1 hour.

TECHNICAL DATA
Type : Inorganic zinc silicate , high-build type 

Recommended Use : As a protective coating outside of tank , pipe, steel structure, etc.

Mixing Ratio : Base : Zinc dust  = 43 : 57 (by weight)

Colour : Grey

Flash Point : Base 14.5°C

VOC : 507 [g/litre] EPA method-24

Solid by Volume : 62.0 ±   2%

Coverage (Theoretical) : 0.08 - 0.14 ; 12.4 - 7.29

Wet Film Thickness : 3.23 - 5.48 ; 81 - 137 microns

Dry Film Thickness : 2.00 - 3.40 ; 50 - 85 microns

Drying Time : Temperature 20°C 30°C 40°C

(at D.F.T. 75 microns) : Surface Dry 5 mins.

: Hard Dry 2 hrs.

Painting Interval : Minimum 7 hrs.

(at D.F.T. 75 microns) : Maximum -

Pot Life :  4 hrs.

Thinner : CMP-61

Method of Application : Airless spray, Brush is recommended for small touch up area.

Conditions of Application : Temperature 5 - 50°C

Humidity 50 - 95 % RH

For Airless spray

Tip No. GRACO 419 , 519

Paint output pressure 9.8 MPa.

Viscosity 10-12 sec  (Ford Cup No.4)

Thinning 0 - 5 % by volume 

Surface preparation : Surfaces must be clean and dry, remove dirt, dust, oil and all other 

contaminants that could interfere with adhesion of the next coat.

Steel : Blast cleaning to Sa 2½ (ISO 8501-1)

Anchor profile 30-65 µm are recommended for the highest performance. 

Preceding Coats : Cerabond 2000 

Subsequent Coats : Epicon series,  Umeguard series , Silicon series, etc

Packaging : Two pack product :  5.5 Litres / Gallon

Shelf life at 25°C : Base 6 months , Zinc dust 12 months , In unopened container  

Note ; 1.Dry film thickness in excess of 5.0 mils (125 microns) is not recommended

2.Before apply the next coat the paint film of GALBON S-HB 100 must dry clean and free of zinc salts, etc.

3. Mist coat is required to minimize topcoat bubbling, thinning 30-40% is recommended.
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กลับอน เอส-เอชบี 100
กลับอน เอส-เอชบี 100 เป็นสปีระเภทอนิออกานคิซงิค ์ซึง่ประกอบดว้ยเอทลิ ซลิเิกตและผงซงิคท์ีม่คีณุลกัษณะตาม ASTM D520

ชนดิที ่2, ฟิลม์สเีมือ่แหง้มปีรมิาณผงสงักะส ี80%, มคีณุสมบตัติามคณุลกัษณะของ SSPC Paint 20 ระดบั 2 และ ISO 12944-5

ฟิลม์สทีนทานต่อการผกุร่อนไดด้เียีย่ม ทนทานสภาวะอากาศไดย้าวนาน ทนทานการขดูขดี

ฟิลม์สทีนต่อความรอ้นแหง้แบบต่อเนื่องไดถ้งึ 400°C และสามารถทนความรอ้นไดส้งูในชว่งเวลา 1 ชัว่โมงที ่540°C

ข้อมูลทางเทคนิค
ชนดิ : อนิออกานคิซงิค ์เอทลิซลิเิกต ชนดิฟิลม์หนา

การใชง้าน : โครงสรา้งเหลก็ทัว่ไป สะพาน ท่อ ซพัพอรต์ และ แทงคภ์ายนอก

อตัรสว่นผสม : เนื้อส ี: ผงซงิค ์ =  43 : 57 (โดยน ้าหนกั)

สี : เทา
จุดวาบไฟ : เนื้อส ี14.5 องศาเซลเซยีส   

ปรมิาณสารอนิทรยีร์ะเหย : 507 [กรมั/ลติร]

เนื้อสโีดยปรมิาตร : 62.0 ±    2%

การปกคลมุพืน้ผวิโดยทฤษฏี : 0.08 - 0.14 ลติร / ต.ร.ม. : 12.4 - 7.29 ต.ร.ม. / ลติร

ความหนาฟิลม์เมือ่เปียก : 3.23 - 5.48 : 81 - 137 ไมครอน

ความหนาฟิลม์เมือ่แหง้ : 2.00 - 3.40 : 50 - 85 ไมครอน

ระยะเวลาแหง้ : อุณหภมูิ 10°C 20°C 30°C 40°C
ทีค่วามหนา 75 ไมครอน : แหง้ผวิ 30 นาที 20 นาที 10 นาที 5 นาที

: แหง้แขง็ 5 ชัว่โมง 4 ชัว่โมง 3 ชัว่โมง 2 ชัว่โมง

ระยะเวลาแหง้กอ่นทาสทีบั : อยา่งน้อย 32 ชัว่โมง 20 ชัว่โมง 14 ชัว่โมง 7 ชัว่โมง

ทีค่วามหนา 75 ไมครอน : อยา่งมาก - - - -

อายกุารใชง้านหลงัผสม :  10 ชัว่โมง 7 ชัว่โมง 5 ชัว่โมง 4 ชัว่โมง

ทนิเนอร์ : CMP-61

วธิใีชง้าน : เครือ่งพน่ไรอ้ากาศ , แปรงส าหรบัพืน้ทีข่นาดเลก็

ขอ้แนะน าการปฎบิตังิาน : อุณหภมูิ อยา่งน้อย 5 - 50 องศาเซลเซยีส

ความชืน้สมัพทัธ์ อยา่งมาก 50 - 95 %

ส าหรบัเครือ่งพน่ไรอ้ากาศ  

ขนาดหวัพน่กราโค 419 , 519

ความดนัทีเ่ครือ่งพน่ 9.8 เมกาปาสกาล

ความหนดื 10 - 12 วนิาท ี(ถว้ยฟอรด์ เบอร ์4)

การเจอืจาง 0 - 5 % โดยปรมิาตร

แนะน าการเตรยีมพืน้ผวิ : เหลก็ : โดยการพน่ท าความสะอาดใหไ้ดเ้กรดระดบั Sa 2½ (ISO 8501-1) 

เพือ่ประสทิธภิาพสงูสดุ แนะน า ทีค่วามหยาบ 30 - 65 ไมครอน 

สชี ัน้กอ่นทาสนีี้ : เซราบอนด ์2000

ทาทบัดว้ยสี : อพิคิอน ซรีีย่ ์, ยมูกิารด์ ซรีีย่ ์, ซลิคิอน ซรีีย่์, อื่นๆตามทีร่ะบุในระบบสี

ประเภทการบรรจุ : 2 สว่นผสม ทีข่นาดบรรจุ 5.5 ลติร/ชดุแกลลอน

อายกุารเกบ็ที ่25°C : เนื้อส ี6 เดอืน , ผงซงิค ์12 เดอืน ภายในภาชนะทีไ่มถ่กูเปิด

ไม่แนะน าใหม้คีวามหนาฟิลม์เกนิ 125 ไมครอน การท า Mist coat เพือ่ลดการเกดิฟองของสชี ัน้ถดัไป แนะน าใหผ้สมทนิเนอรท์ี ่30-40%
พืน้ผวิก่อนท าสชี ัน้ถดัไปบนฟิลม์สตีอ้งไม่มสีนิม สะอาด แหง้ ไม่มคีราบเกลอื ฝุ่นผง น ้ามนั บนพืน้ผวิ

มลิ

มลิ
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