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207-ES SOROZAT
PORBEVONAT 
EPOXI ALAPÚ POLIÉSZTER: VASÚTI KOCSIK DEKORATÍV BELSEJÉHEZ
DBS [NÉMET VASÚTTÁRSASÁG] 918 340 SZERINT TANÚSÍTVA

Alkalmazások
• Vasúti kocsik
• DBS 918 340 dekoratív belső alumíniumon és acél
• Mennyezeti táblák
• Trapézlemezek
• Ülés keretek

A termék adatai
Csomagolási 
egység

20 kilogrammos eredeti dobozokban

Sűrűség 
(ISO 8130-2)

1,3 – 1,7 g/cm3 az árnyalattól függően

Elméleti  
kiadósság

60 µm rétegvastagsággal: 9,8 - 13,8 m2/kg 
sűrűségtől függően (lásd a 1072-es adat-
lap legfrissebb kiadását)

Szavatossági idő Felhasználható: lásd a dátumot
Termék címke; száraz, 25°C alatt, 
ne tegye ki közvetlen hőhatásnak

(Ügyfélspecifikus tárolási megállapodások vagy a természetesen 
hosszabb ideig tárolt keret rendelések esetén a szavatossági idő 
lejáratának dátuma a gyártási dátum alapján kerül kiszámításra.)

Tulajdonságok
• magas vegyszerállóság
• antigraffiti a DBS 918 340 szerint
• nagyon jó mechanikus tulajdonságok
• jó tárolási stabilitás

Feldolgozás | Permetezés
Korona, Tribo*
* A tényleges felhordás előtt ellenőrizni kell a metál effektusok megfelelő-
ségét tribo feldolgozáshoz. Kérjük, olvassa el a fémekről szóló adatlapok 
legújabb kiadását.

Felület

Felület Fényesség szint
sima fényes kb. 80 – 95*

sima selyemfényű kb. 50 - 75* 

sima matt 20 - 35* 

finom struktúrájú matt –

Bármely másik szín előállítható egyedileg, minimum 60 kg ren-
delés esetén; texturált és matt felületek minimum 200 kg rende-
léstől.

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

Előkezelés (alternatívák)
A következő áttekintő mátrix megjeleníti az aktuális módszereket 
a különböző anyagoktól és alkalmazásoktól függően. Kérjük, ve-
gye figyelembe az adott porbevonat sorozat megfelelőségét min-
den kívánt alkalmazás esetében a jelen adatlap adatai alapján.

Alu- 
mínium

Hor-
gany-
zott 
acél

Acél

Zsírtalanítás

1) Kromátozás

2) Galvanizálás

2) Krómmentes

Vasfoszfátozás

Cinkfoszfátozás

Fúvás
3) Söprés

I I S I

 Alkalmazások: I = beltéri; A = kültéri; F = építészeti; S = acél

1. EN 12487 szerint
2. A GSB minőségi és vizsgálati előírások szerint. Az ilyen típusú előkezelés megfelelőségét forrásban levő vízzel 

végzett próbával és azt követő keresztvonalas ragasztási és ragasztószalag eltávolítási próbával kell megállapítani. 
3. Kizárólag > 45 µm cinkbevonatú munkadarabokhoz
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Kezelési paraméterek
(Anyag hőmérséklet - kezelési idő)

sima fényes | sima selyemfényű | finom struktúr matt
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Anyaghőmérséklet min. kezelési idő max. kezelési idő
160°C 15 perc 25 perc
200°C 8 perc 10 perc

sima matt

Anyaghőmérséklet min. kezelési idő max. kezelési idő
170°C 15 perc 25 perc
200°C 8 perc 10 perc
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Megjegyzés
Hatás- és színkülönbségek előfordulhatnak a laboratóriumi minták és a tényleges előállítás között.

Megjegyzések a finom struktúrájú feldolgozáshoz
A finom struktúrájú porbevonatok szabály szerint tribo-módosítottak. Javasoljuk azonban, hogy ellenőrizze a termékeinek tervezett célra 
való alkalmasságát. Amennyiben szitanyomatot vagy ragasztót használ, a ragasztásra való alkalmasságot itt is ellenőrizni kell.

Vizsgálati eredmények
0,7 mm vastag, krómmentes, előkezelt alumínium panelen tesztelve, laboratóriumi körülmények között végzett tesztek alapján. A tényleges 
teljesítmény a termék-specifikus jellemzőktől, például fényességtől, színtől, effekttől, felülettől, illetve az alkalmazással összefüggő és kör-
nyezeti hatásoktól függően változhat.

Tesztelési 
módszer Tesztelés 207-es sorozat

sima fényes
207-es sorozat
sima selyemfényű

207-es sorozat
sima matt

207-es sorozat
finom struktúr matt

ISO 2360 Javasolt rétegvastagság 60-80 µm 60-80 µm 60-80 µm 70-90 µm

ISO 2813 Reflektométer érték - 60° 80-95 50-75 20-35 n.a.*

ISO 2409
Keresztvágási próba / 
ragasztás
1 mm vágási távolság

0 0 0 0

ISO 1519 Tüskehajlítási próba
Bevonat repedése

≤ 10 mm
nem engedélyezett

≤ 10 mm
nem engedélyezett

≤ 10 mm
nem engedélyezett

≤ 10 mm
nem engedélyezett

ISO 1520 Mélyhúzhatósági próba
Bevonat repedése

≥ 3 mm 
engedélyezett

≥ 3 mm
engedélyezett

≥ 3 mm
engedélyezett

≥ 3 mm
engedélyezett

ASTM D 2794 Golyó hatás próba
Bevonat repedése

20 hüvelyk/font
engedélyezett

20 hüvelyk/font
engedélyezett

20 hüvelyk/font
engedélyezett

20 hüvelyk/font
engedélyezett

ISO 6270−1

Nedvességgel szembeni 
ellenállás megállapítása (fo-
lyamatos páralecsapódás) 
1 000 óra

Rétegleválás a 
karcolás mentén 
max. 1 mm

Rétegleválás a 
karcolás mentén 
max. 1 mm

Rétegleválás a 
karcolás mentén 
max. 1 mm

Rétegleválás a 
karcolás mentén 
max. 1 mm

* nem mérhető
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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 20
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Feldolgozási útmutató
Szigorúan be kell tartani az alkalmazásra vonatkozó irány-
elveket (1213-as adatlap). A termékadatlapok, műszaki tá-
jékoztatók és az egyes alkalmazások irányelveinek legfris-
sebb változata a www.tiger-coatings.com oldalon tölthető le.

Jogi nyilatkozat
A termékeink felhasználására vonatkozó szóbeli és írásbeli ja-
vaslataink a termékekkel kapcsolatos tapasztalatainkon és nap-
jaink technológiai szabványain alapszanak. A javaslatok célja 
a termékek felhasználóinak vagy vásárlóinak tájékoztatása. A 
javaslatok nem kötelező érvényűek, és nem hoznak létre sem-
milyen jogviszonyt vagy a vásárlási megállapodásban foglalttól 
eltérő (vagy azon túlmenő) kötelezettségeket. A javaslatok nem 
mentesítik a vásárlót azon felelőssége alól, hogy a vásárló köte-
les ellenőrizni a termék tervezett felhasználási célra való alkal-
masságát. Garanciát vállalunk arra, hogy termékeink A szállítási 
és fizetési feltételeinkben meghatározottaknak megfelelően hi-
bamentesek.
Tájékoztatási kötelezettségünknek eleget téve időről időre mó-
dosítjuk termékadatainkat a műszaki és technológiai fejlődésnek 
megfelelően. Ezért kérjük, látogassa meg a www.tiger-coatings.
com letöltési részét, ahol ellenőrizheti, hogy a jelen termék adat-
lap legfrissebb változatával rendelkezik-e. A TIGER Coatings 
GmbH & Co. KG fenntartja a jogot, hogy írásbeli értesítés nélkül 
megváltoztassa a termékadatlap tartalmát.

Ez a termék adatlap helyettesít az ügyfelek számára a té-
mában kiadott minden korábbi termék adatlapot és feljegy-
zést, és kizárólagos célja, hogy általános áttekintést adjon 
a termékről. Kérjük, kérjen külön információkat a standard 
terméklistánkba (legfrissebb változat) nem tartozó termé-
kekről.
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.


