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SERIA 207
LAKIER PROSZKOWY 
POLIESTROWO-EPOKSYDOWY DO DEKORACJI WNĘTRZ WAGONÓW KOLEJOWYCH
CERTYFIKOWANY ZGODNIE Z NORMAMI DBS (KOLEI NIEMIECKICH) 918 340

Przeznaczenie
• Wagony kolejowe
• Dekoracyjne wnętrze DBS 918 340 na aluminium i stal
• Płyty sufitowe
• Panele okładzinowe
• Ramy siedzeń

Szczegóły produktu
Opakowanie Oryginalne pudła o wadze 20 kg

Gęstość 
(ISO 8130-2)

1,3–1,7 g/cm3 w zależności od odcienia

Wydajność  
teoretyczna

przy grubości powłoki 60 µm: 9,8–13,8 
m2/kg w zależności od gęstości (patrz 
najnowsza wersja karty charakterystyki 
nr 1072)

Okres przechowy-
wania

Należy zużyć do: zob. data na
etykiecie; przechowywać w suchych wa-
runkach w temp. poniżej 25°C, 
nie wystawiać na bezpośrednie działa-
nie ciepła.

(w przypadku indywidualnych umów o przechowywaniu lub 
umów ramowych, kiedy produkty przechowywane są przez dłuż-
szy czas, data ważności jest liczona od daty produkcji).

Właściwości
• wysoka odporność chemiczna
• system antygraffiti zgodny z normami DBS 918 340
• bardzo dobre właściwości mechaniczne
• dobra trwałość przechowalnicza

Obróbka | Natryskiwanie
Korona, Tribo*
* Możliwość stosowania aplikacji Tribo w przypadku farb metalicznych na-
leży sprawdzić przed malowaniem. Patrz najnowsza wersja karty charak-
terystyki farb metalicznych.

Powierzchnia

Powierzchnia Poziom połysku
gładka błyszcząca ok. 80–95*

gładka półbłyszcząca ok. 50–75* 

gładka matowa 20–35 

drobna struktura matowa –

Wszystkie inne kolory mogą być wyprodukowane na zamówienie 
w ilości minimalnej 60 kg. Farby strukturalne i matowe od 200 kg.

* Połysk mierzony zgodnie z ISO 2813/60° (nie dotyczy farb z efektem me-
talicznym). Zmierzony połysk gotowych farb do malowania proszkowego 
może odbiegać od parametrów podanych w niniejszej karcie charaktery-
styki produktu. Zaleca się przygotowanie wzorców tolerancji/granicznych.

Przygotowanie powierzchni (alterna-
tywy)
Poniższa matryca przedstawia obecnie stosowane metody w 
zależności od poszczególnych podłoży i zastosowań. Przy wy-
borze konkretnej serii farb należy uwzględnić dane zawarte w ni-
niejszej karcie charakterystyki produktu.

Alu- 
minium

Stal 
galwa-
nizo-
wana

Stal

Odtłuszczanie

1) Chromianowanie

2) Anodowanie

2) Bezchromowe

Fosforanowanie żelazowe

Fosforanowanie cynkowe

Piaskowanie/Śrutowanie
3) Omiatanie

W W S W

Przeznaczenie: W = wewnątrz; Z = na zewnątrz; A = architektoniczne; S = stal

1. zgodnie z EN 12487
2. zgodnie z wymaganiami GSB dotyczącymi jakości i badań. Przydatność takiego typu obróbki wstępnej należy 

określić, przeprowadzając test wrzącej wody i test przyczepności powłoki metodą siatki nacięć. 
3. Tylko dla detali ocynkowanych > 45 µm.
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Parametry utwardzania
(Temperatura detalu a czas utwardzania)

gładka błyszcząca | gładka półbłyszcząca | drobna tekstura matowa
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Temperatura 
podłoża

min. czas 
utwardzania

maks. czas 
utwardzania

160°C 15 minut 25 minut
200°C 8 minut 10 minut

gładka matowa

Temperatura 
podłoża

min. czas 
utwardzania

maks. czas 
utwardzania

170°C 15 minut 25 minut
200°C 8 minut 10 minut
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Ważne
Efekt i uzyskany kolor  może różnić się od próbek laboratoryjnych.

Informacje dotyczące obróbki drobnej struktury
Z reguły farby proszkowe o drobnej strukturze mogą również być nanoszone metodą Tribo. Polecamy jednak sprawdzić, czy nasze pro-
dukty nadają się do wybranej metody aplikacji. W przypadku użycia sitodruku lub klejów należy również sprawdzić ich odpowiedniość pod 
względem przyczepności.

Wyniki testów
Testowane na bezchromowym panelu aluminiowym poddanym obróbce wstępnej o grubości 0,7 mm na podstawie testów wykonanych 
w warunkach laboratoryjnych. Rzeczywista specyfika produktu może odbiegać od podanej tutaj ze względu na jego właściwości takie jak 
połysk, kolor, efekt i wykończenie oraz wybrane zastosowanie i czynniki środowiskowe.

Metoda testu Test Seria 207
gładka błyszcząca

Seria 207
gładka półbłysz-
cząca

Seria 207
gładka matowa

Seria 207
drobna struktura 
matowa

ISO 2360 Zalecana grubość powłoki 60–80 µm 60–80 µm 60–80 µm 70–90 µm

ISO 2813 Wartość mierzona reflekto-
metrem – 60° 80–95 50–75 20–35 nd.*

ISO 2409 Siatka nacięć/przyleganie
nacinanie w odstępach 1 mm 0 0 0 0

ISO 1519 Próba zginania na trzpieniu
Pękanie powłoki

≤ 10 mm
niedozwolone

≤ 10 mm
niedozwolone

≤ 10 mm
niedozwolone

≤ 10 mm
niedozwolone

ISO 1520
Próba tłoczności wg Erich-
sena
Pękanie powłoki

≥ 3 mm 
dozwolone

≥ 3 mm
dozwolone

≥ 3 mm
dozwolone

≥ 3 mm
dozwolone

ASTM D 2794 Test spadającej kuli
Pękanie powłoki

20 cali/funt
dozwolone

20 cali/funt
dozwolone

20 cali/funt
dozwolone

20 cali/funt
dozwolone

ISO 6270-1
Ocena odporności na 
wilgotność (kondensacja 
ciągła) 1 000 h

Rozwarstwienie na 
przecięciu maks. 
na 1 mm

Rozwarstwienie na 
przecięciu maks. 
na 1 mm

Rozwarstwienie na 
przecięciu maks. 
na 1 mm

Rozwarstwienie na 
przecięciu maks. 
na 1 mm

* nie można zmierzyć
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Certyfikat zgodności
EN ISO 9001 / 14001

TIGER Coatings GmbH & Co. KG 
Negrellistrasse 36 | 4600 Wels | Austria
T +43 / (0)7242 / 400-0
F +43 / (0)7242 / 650 08
E powdercoatings@tiger-coatings.com
W www.tiger-coatings.com Se
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Zalecenia dotyczące użycia
Należy ściśle przestrzegać wytycznych dot. aplikacji (karta 
charakterystyki 1213). Najnowsze wersje karty charaktery-
styk produktu, karty informacji technicznych oraz wytycz-
nych dot. aplikacji są dostępne do pobrania na stronie www.
tiger-coatings.com.

Oświadczenie
Rekomendacje dotyczące użytkowania produktów naszej fir-
my dokonywane w formie ustnej lub pisemnej są oparte na 
doświadczeniu i zgodne z naszą najlepszą wiedzą oraz aktu-
alnymi standardami technicznymi. Pełnią one rolę pomocniczą 
dla nabywcy lub użytkownika produktu. Informacje te mają cha-
rakter niewiążący i nie powodują powstania żadnego prawnego 
stosunku umownego lub innego zobowiązania wynikającego z 
umowy sprzedaży. Nie zwalniają one kupującego z obowiązku 
sprawdzenia przydatności naszych produktów do zamierzonego 
użycia na własną odpowiedzialność. Gwarantujemy, że nasze 
produkty są pozbawione wad w zakresie ujętym w warunkach 
dostawy i płatności.
Z uwagi na obowiązek udzielania informacji dane dotyczące na-
szych produktów są poddawane regularnej aktualizacji zgodnie 
z najnowszym stanem techniki. Dlatego prosimy o odwiedzenie 
witryny pod adresem www.tiger-coatings.com, gdzie w sekcji do 
pobrania znajduje się najnowsza wersja niniejszej karty charak-
terystyki. TIGER Coatings GmbH & Co. KG zastrzega sobie pra-
wo do wprowadzania zmian w karcie charakterystyki produktu 
bez wcześniejszego powiadomienia.

Niniejsza karta charakterystyki produktu zastępuje wszyst-
kie wcześniejsze karty i uwagi dla klientów opublikowane 
wcześniej na ten temat i zawiera wyłącznie ogólny zarys 
informacji o produkcie. Dokładniejsze informacje o produk-
tach spoza listy standardowej (w najnowszej wersji) można 
uzyskać od producenta.
Karty danych technicznych oraz warunki dostawy i zapłaty 
(w najnowszej wersji) można pobrać z witryny www.tiger-
-coatings.com. Stanowią one nieodłączną część niniejszej 
karty charakterystyki produktu.


