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SÉRIA 207
PRÁŠKOVÝ NÁTER 
POLYESTER NA BÁZE EPOXIDU: NA DEKORÁCIU INTERIÉROV ŽELEZNIČNÝCH VOZŇOV
CERTIFIKOVANÉ PODĽA DBS [NEMECKÝ ŽELEZNIČNÝ SYSTÉM] 918 340

Aplikácie
• Železničné vozne
• Dekoratívne vnútro DBS 918 340 na hliníku a oceľ
• Stropné dlaždice
• Panely obloženia
• Rámy sedadiel

Podrobnosti o výrobku
Balenie V 20-kilogramových originálnych kartó-

noch

Hustota Špecific-
ká hmotnosť 
(ISO 8130-2)

1,3 – 1,7 g/cm3 v závislosti od odtieňa

Teoretická  
výťažnosť

pri hrúbke vrstvy 60 µm: 9,8 – 13,8 m2/kg 
v závislosti od hustoty špecifickej hustoty 
(pozrite si najnovšie vydanie technického 
listu č. 1072)

Skladovateľnosť Dátum spotreby: pozrite si dátum na
Štítku štítok produktu; sušenie vykoná-
vajte skladovanie do 25 °C, 
nevystavujte priamemu teplu

(V prípade zákazníckych zmlúv o skladovaní alebo všeobecných 
príkazov sa pri dlhodobom prirodzenom skladovaní dátum skla-
dovateľnosti počíta odo dňa výroby.)

Vlastnosti
• vysoká chemická odolnosť
• odolnosť proti grafitom graffiti podľa DBS 918 340
• veľmi dobré mechanické vlastnosti
• dobrá skladová stabilita

Výrobný postup | Nástrek
Korona, Tribo*
* Vhodnosť metalických efektov pre tribo-spracovanie sa musí overiť ešte 
pred samotnou aplikáciou. Pozrite si najnovšie vydanie technického listu 
pre metalické nátery.

Povrch

Povrch Stupeň lesku
hladká lesklá cca. 80 – 95*

hladká pololesklá cca. 50 – 75* 

hladká matná 20 – 35* 

matná s jemnou štruktúrou –

Akákoľvek iná farba sa dá vyrobiť na zákazku pri minimálnej 
objednávke 60 kg. Štruktúrované a matné povrchy si vyžadujú 
objednávky s minimálnou hmotnosťou 200 kg.

* Stupeň lesku podľa normy ISO 2813/uhol 60° (nevzťahuje sa na práško-
vé nátery s metalickým efektom). Nameraný stupeň lesku efektových 
práškových náterov sa môže líšiť od údajov uvádzaných v tomto technic-
kom popise výrobku. Dôrazne sa odporúča výroba tolerančných vzoriek.

Predúprava (alternatívy)
Nasledujúca tabuľka s prehľadom udáva aktuálne metódy v 
závislosti od rôznych substrátov a aplikácií. Zvážte vhodnosť 
jednotlivých radov sérií práškových náterov pre príslušnú poža-
dovanú aplikáciu na základe našich údajov v tomto technickom 
liste.

Hliník Galva-
nizo-
vaná 
oceľ

Oceľ

Predúprava odmastením

1) Predúprava chromátovaním

2) Anodizácia

2) Bezchromátová predúprava

Predúprava železitým fosfátom

Predúprava zinočnatým fosfátom

Predúprava tryskaním
3) Predúprava jemným otryskaním

I I S I

 Aplikácie: I = interiér; E = exteriér; A = architektúra; S = oceľ

1. podľa EN 12487
2. podľa kvalitatívnych a testovacích ustanovení GSB. Vhodnosť tohto typu predúpravy je potrebné zvážiť na základe 

testu vriacou vodou a testom adhézie - krížovým rezom a odtrhom lepiacej pásky. 
3. len pre obrobky so zinkovou povrchovou vrstvou > 45 µm
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Parametre vytvrdzovania
(teplota substrátu vs doba vytvrdzovania)

hladká lesklá | hladká pololesklá | jemná štruktúra matná
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Teplota substrátu min. doba 
vytvrdzovania

max. doba 
vytvrdzovania

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

hladká matná

Teplota substrátu min. doba 
vytvrdzovania

max. doba 
vytvrdzovania

170 °C 15 minút 25 minút
200 °C 8 minút 10 minút
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Poznámka
Musia sa Je potrebné predpokladať rátať s rozdielne rozdielmi v efekte a odtieni účinky a farby medzi laboratórnymi vzorkami labo-
ratórnou vzorkou a skutočnou produkciou.

Poznámky Pokyny pre spracovanie jemnej štruktúry
Zvyčajne sú práškové nátery s jemnou štruktúrou tribo-modifikované. Odporúčame však, aby sa skontrolovala vhodnosť našich výrobkov 
na zamýšľané použitie. Ak sa používa sieťotlač alebo lepidlá, musí sa overiť aj vhodnosť, pokiaľ ide o priľnavosť.

Výsledky testov
Testované na hliníkovom paneli bez chrómu s bezchromátovou predúpravou s hrúbkou 0,7 mm na základe testov vykonaných v labora-
tórnych podmienkach. Reálne vlastnosti produktu sa môžu líšiť v závislosti od špecifických vlastností produktu, ako je lesk, farba, efekt a 
povrchová úprava, ako aj podľa konkrétneho účelu použitia a environmentálnych vplyvov.

Metóda  
testovania Test Séria 207

hladká lesklá
Séria 207
hladká pololesklá

Séria 207
hladká matná

Séria 207
matná s jemnou 
štruktúrou

ISO 2360 Odporúčaná hrúbka vrstvy 60 – 80 µm 60 – 80 µm 60 – 80 µm 70 – 90 µm

ISO 2813 Hodnota reflektometra – 60° 80 – 95 50 – 75 20 – 35 nedostupné*

ISO 2409
Test krížového rezu/adhézia
1 mm vzdialenosť medzi 
rezmi

0 0 0 0

ISO 1519 Test ohybu na tŕni
Praskanie náteru

≤ 10 mm
neprípustné

≤ 10 mm
neprípustné

≤ 10 mm
neprípustné

≤ 10 mm
neprípustné

ISO 1520 Skúška hĺbením
Praskanie náteru

≥ 3 mm 
povolené

≥ 3 mm
povolené

≥ 3 mm
povolené

≥ 3 mm
povolené

ASTM D 2794 Test nárazom guľôčky
Praskanie náteru

20 palcov/libra
povolené

20 palcov/libra
povolené

20 palcov/libra
povolené

20 palcov/libra
povolené

ISO 6270-1
Test odolnosti voči vlhkosti 
(kontinuálna kondenzácia) 
1 000 h

Odlupovanie okolo 
rysky vrypu max. 
1 mm

Odlupovanie okolo 
rysky vrypu max. 
1 mm

Odlupovanie okolo 
rysky vrypu max. 
1 mm

Odlupovanie okolo 
rysky vrypu max. 
1 mm

* nemožno odmerať
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certifikované podľa
STN EN ISO 9001/14001

TIGER Coatings GmbH & Co. KG 
Negrellistrasse 36 | 4600 Wels | Rakúsko
Tel.: +43/(0)7242/400-0
Fax: +43/(0)7242/650 08
E-mail: powdercoatings@tiger-coatings.com
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Pokyny na spracovanie
Smernice na použitie pre postup aplikácie (technický list 
1213) sa musia dôsledne dodržiavať. Technické popisy pro-
duktu, listy technických údajov a smernice pre použitie pre 
postup aplikácie (v najnovších verziách) sú dostupné na 
prevzatie na adrese www.tiger-coatings.com.

Zrieknutie sa zodpovednosti
Naše ústne a písomné odporúčania súvisiace s používaním na-
šich výrobkov sú založené na skúsenostiach a našom najlepšom 
vedomí v súlade so súčasnými technologickými štandardmi. Po-
skytované sú ako pomôcka pre kupujúceho alebo používateľa. 
Nie sú záväzné a nepredstavujú žiaden zmluvný právny vzťah 
ani dodatočnú povinnosť vyplývajúcu z kúpnej zmluvy. Kupujú-
ceho nezbavujú povinnosti skontrolovať vhodnosť našich výrob-
kov na zamýšľané použitie. V rozsahu stanovenom v dodacích 
a platobných podmienkach zaručujeme, že naše výrobky neob-
sahujú chyby ani defekty.
Ako súčasť našej povinnosti poskytovať informácie pravidel-
ne upravujeme informácie o výrobkoch v súlade s technickým 
pokrokom. Preto navštívte oblasť preberania na stránke www.
tiger-coatings.com a uistite sa, že máte k dispozícii najaktuálnej-
šiu verziu tohto Technického popisu výrobku. Spoločnosť TIGER 
Coatings GmbH & Co. KG si vyhradzuje právo urobiť zmeny v 
technickom liste výrobku bez predchádzajúceho písomného 
upozornenia.

Tento Technický popis výrobku nahrádza všetky predchá-
dzajúce technické popisy výrobku a poznámky pre zákazní-
kov publikované na túto tému a je určený len na poskytnutie 
všeobecného prehľadu o výrobku. Žiadajte špecifické infor-
mácie o produktoch, ktoré nespadajú pod náš štandardný 
zoznam produktov (v najnovšej verzii).
Listy s technickými údajmi a dodacie a platobné podmien-
ky sú v najnovšej verzii dostupné na prevzatie na adrese 
www.tiger-coatings.com a tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto 
Technického popisu výrobku.


