
 1 | 3 oldal 1196-os adatlap Verzió: 10-17

Te
rm

ék
 a

da
tla

p

Jellemző alkalmazás
• fémhomlokzatok
• acélszerkezet
• közlekedési jelek

A termék adatai

Standard 
csomagolás

20 kilogrammos kartondobozokban, illetve 
2,5 kg-os kartondobozokban, minipackok-
ban kapható.

Fajsúly (ISO 8130-2) 1,2-1,7 g/cm3 a pigmentációtól függően

Elméleti
kiadósság

60 µm rétegvastagságnál: 9,8-13,8 m2/kg 
a fajsúlytól függően (lásd még a 1072 sz. 
Tájékoztató legújabb kiadását)

Tárolási stabilitás Felhasználható: a termék címkéjé-
re nyomtatott dátumo szerint; száraz 
körülmények között legfeljebb 25 °C 
hőmérsékleten tárolva.Kerülje a közvetlen 
és hosszas hőhatást.

Az egyedi keret rendelések vagy egyéb olyan készlet megállapodások 
esetében, amelyeket jellegüknél fogva hosszabb időszakon keresztül 
tárolnak, az eredeti gyártási dátum határozza meg a felhasználhatósági 
időt.

Jellemzők
• magas időjárásállóság
• igen jó folyási tulajdonságok
• nagyon jó mechanikus tulajdonságok
• jó tárolási stabilitás
• RAL színek tétel állandósága a 10 sz. VdL irányelv szerint

Felület

Felület Fény
sima selyemfényű 65 – 75* 

* Fényesség ISO 2813/60° beesési szögnél (nem vonatkozik a metál por-
bevonatokra). Az effekt porbevonatok mért fényessége eltérhet a termék 
adatlapon megadott értékektől. Toleranciaminták elkészítése feltétlenül 
javasolt

Előkezelések 
Az alábbi táblázat az előkezelés általános módszereit mutatja 
az anyaggal és az alkalmazásokkal kapcsolatban. Az előkezelés 
megfelelő típusának kiválasztásakor vegye figyelembe a porbe-
vonat típus kívánt alkalmazásra való megfelelőségét a termék 
adatlap irányelvei szerint.

Alu-
mínium

Horganyzott 
acél

Acél

Zsírtalanítás

1) Kromátozás

Eloxálás

2) Krómmentes

Vasfoszfátozás

Cinkfoszfátozás

Homokfúvás

3) Sweeping
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 Alkalmazás: I = beltéri; E = kültéri; A =építészetii; S = acél

1) DIN 50939 szerint
2) GSB minőségi és vizsgálati előírások szerint. Az ilyen típusú előkezelés 

megfelelőségét forrásban levő vízzel végzett próbával és azt követő kereszt-
vonalas ragasztási és ragasztószalag eltávolítási próbával kell megállapítani.

3) kizárólag > 45 µm cinkbevonatú részekhez
4) kétrétegű TIGER Shield eljáráshoz

Feldolgozás
Corona, Tribostatic*

* A tényleges felhordás előtt ellenőrizni kell a metál- vagy fi nomstruktúr 
hatások megfelelőségét tribo feldolgozásnál. Kérjük, olvassa el a 
megfelelő, legfrissebb kiadású alkalmazási irányelvekben a metál effekt 
porbevonatokra vonatkozó információkat.

Anyag jóváhagyások színek és fém-
hatások esetében*

Építési komponensek bevonására vonatkozó minőség címkék

Felület GSB 
Standard

QUALICOAT
1. osztály

AAMA
2603

sima selyemfényű 174g P-0949 

* a kivételek érvényesek

14-es sorozat homlokzati alkalmazás
PORBEVONAT FÉMHOMLOKZATOKHOZ ÉS ACÉLSZERKEZETEKHEZ
ALAP: POLIÉSZTER
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Kérjük, szigorúan kövesse a kezelési paramétereket, mivel a mechanikus tulajdonságok a teljes térhálósodás előtt alakulnak ki!

Vizsgálati eredmények
Laboratóriumi körülmények között ellenőrizve krómozott alumínium próbapanelen, amely 0,7 mm vastag. A tényleges teljesítmény a ter-
mék-specifikus jellemzőktől, például fényességtől, színtől, effekttől, felülettől, illetve az alkalmazással összefüggő és környezeti hatásoktól 
függően változhat.

tesztelési 
módszer tesztelés 14-es sorozat

sima selyemfényű

ISO 2360 javasolt fóliavastagság 60-80 µm

ISO 2813 fény - 60° sf. 65-75

ISO 2409 keresztvágási próba/ragasztás
1 mm vágási távolság 0

ISO 1519 tüske hajlítási próba
bevonat repedése

≤ 5 mm
nem engedélyezett

ISO 2815 lenyomat keménység ≥ 87

ISO 1520 mélyhúzhatósági próba
bevonat repedése

≥ 5 mm 
nem engedélyezett

ASTM D 2794 golyó hatás próba
bevonat repedése

20 hüvelyk/font
nem engedélyezett

ISO 6270-1 nedvességgel szembeni el-
lenállás megállapítása 1000 ó rétegelválás előrajzolás körül max. 1 mm

ISO 9227 sópermet teszt
1000 óra rétegelválás előrajzolás körül max. 1 mm

EN ISO 16474-3
szerint

gyorsított időjárási vizsgálat 
UV-B (313 nm) 300 óra * maradó fény ≥ 50 %

EN ISO 16474-2 gyorsított időjárási vizsgálat 
xenon ívsugárzás 1000 ó ** maradó fény ≥ 50 %

EN ISO 2810 természetes mállás 
Floridában 12 hónap maradó fény ≥ 50 %

* a GSB AL 631 szerint (www.gsb-international.de) ** a QUALICOAT specifi kációk szerint (www.qualicoat.net)

Kezelési paraméterek
(Anyag hőmérséklet - kezelési idő)

sima selyemfényű

165
170
175
180
185
190
195
200
205

5 10 15 20 25 30 35 40

[°C]

[Min]
Objekttemperatur     minimale Einbrennzeit    maximale Einbrennzeit

200°C                         8   Minuten                              12 Minuten
185°C                         12 Minuten                              21 Minuten
170°C                         15 Minuten                              30 Minuten

anyaghőmér. min. kezelési idő max. kezelési idő
200°C 8 perc 12 perc
185°C 12 perc 21 perc
170°C 15 perc 30 perc
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tanúsítva az alábbi szabvány 
szerint:

EN ISO 9001 / 14001

TIGER Coatings GmbH & Co. KG 
Negrellistrasse 36 | 4600 Wels | Ausztria
T +43 / (0)7242 / 400-0
F +43 / (0)7242 / 650 08
E powdercoatings@tiger-coatings.com
W www.tiger-coatings.com 14
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Feldolgozási utasítások
Szigorúan be kell tartani az alkalmazásra vonatkozó irányel-
veket (1213-as adatlap).
A termékadatlapok, műszaki tájékoztatók és az egyes alkal-
mazások irányelveinek legfrissebb változata a www.tiger-
coatings.com oldalon tölthető le.

Jogi nyilatkozat
A termékeink felhasználására vonatkozó szóbeli és írásbe-
li javaslataink a termékekkel kapcsolatos tapasztalatainkon és 
napjaink technológiai szabványain alapszanak. A javaslatok 
célja a termékek felhasználóinak vagy vásárlóinak tájékoztatá-
sa. Nem kötelező érvényűek, és nem jelentenek további köte-
lezettségvállalást az adásvételi szerződésre. A vevő továbbra 
is köteles ellenőrizni a termékeinek tervezett célra való alkal-
masságát. Garanciát vállalunk arra, hogy termékeink aszállítá-
si és fizetési feltételeinkben meghatározottaknak megfelelően 
hibamentesek.
A terméktájékoztató programunk részeként minden termék ad-
atlapunkat időszakosan frissítjük, tehát a legújabb változat az 
irányadó. Ezért kérjük, látogassa meg a www.tiger-coatings.com 
letöltési részét, ahol ellenőrizheti, hogy a jelen termék adatlap 
legfrissebb változatával rendelkezik-e. A termék adatlapokban 
foglalt információkat értesítés nélkül változtathatjuk.

Ez a termékadatlap helyettesít az ügyfelek számára a témá-
ban kiadott minden korábbi termékadatlapot és feljegyzést, 
és kizárólagos célja, hogy általános áttekintést adjon a 
termékről. Kérjük, kérjen külön információkat a standard ter-
méklistánkba (legfrissebb változat) nem tartozó termékekről.
A műszaki tájékoztatók, illetve a szállítási és fizetési feltéte-
lek legfrissebb változata a www.tiger-coatings.com oldalon 
tölthető le, és a jelen termék-adatlap részét képezi.


