
Seite 1 | 3 gegevensblad  1228  versie  01-21

Pr
od

uc
tg

eg
ev

en
sb

la
d

Serie 207
POEDERCOATING  
BASIS EPOXY-POLYESTER: VOOR RAILVOERTUIGEN VOOR DE DECORATIEVE
BINNEN TOEPASSING
TOELATING VOLGENS DBS 918 340

Toepassingen
• Railvoertuigen
• Decoratieve binnen toepassing volgens DBS 918 340

 - Productkwalificatie nr. 1 op aluminium
 - Productkwalificatie nr. 8 op staal

• Plafondpanelen
• Bekledingselementen
• Zetelframes

Productdetails
Verpakking In originele kartons van 20  kg

Dichtheid  
(ISO 8130-2)

1,2–1,7 g/cm3 afhankelijk van de kleur

Theoretisch  
rendement

bij 60 µm laagdikte: 9,8–13,8 m2/kg 
afhankelijk van de dichtheid (zie tech-
nische fiche nr. 1072 in de laatst geldige 
versie)

Stockagestabiliteit Te gebruiken tot: zie de datum op het 
productetiket; droog en beneden 25°C, 
beschermen tegen directe warmtebronnen

(Bij klant specifiek geproduceerde afroeporders of stockage- 
overeenkomsten die doorgaans over een langere periode ge- 
stockeerd worden, is de houdbaarheidsdatum te rekenen vanaf 
de productiedatum)

Oppervlakken

Oppervlak Glansgraad
glad glanzend ca. 80 – 95*

glad zijdeglanzend ca. 50 – 75* 

glad mat 20 – 35* 

Fijnstructuur mat –

*Glansgraad volgens ISO 2813/60° meetgeometrie (geldt niet voor Metal-
lic-effect coatings). De gemeten glansgraad kan bij effect poedercoating 
afwijken van de waarden in de technische fiche) De aanmaak van grens-
monsters wordt ten stelligste aanbevolen.

Eigenschappen
• Reinigingsmiddelbestendig volgens DBS 918 340
• Bestendigheid tegen graffitiverwijderings-middelen volgens 

DBS 918 340
• Zeer goede mechanische eigenschappen
• Goede stockagestabiliteit

Voorbehandeling (Alternatieven)
De volgende tabel toont de verschillende voorbehandelings-
methoden met betrekking tot de verschillende substraten en 
hun toepassingen. Bij de keuze van de juiste voorbehandeling 
bekijk ook de geschiktheid van het type poedercoating voor de 
ge- wenste toepassing en dit volgens de richtlijnen beschreven 
in deze productgegevensfiche

Alu- 
minium

Staal

Ontvetting ● ●

1) Chromateren ●

2) Anodiseren ●

2) Chroom vrij ●

Ijzerfosfatering ●

Zinkfosfatering ●

Stralen ●

I I
1. 1volgens EN 12487
2. volgens de GSB kwalietit en test voorschriften

Verwerking
Elektrostatisch, Modificatie voor Tribo-verwerking* op aanvraag 
mogelijk

Opmerking Tribo-verwerking
* De geschiktheid van metallic en fijnstructuur effecten voor tribo-applicatie 
moet op voorhand getest worden. Raadpleeg hiervoor de relevante applica-
tie richtlijnen voor metallic effect poedercoating in de laatst geldige versie..

Opmerking voor fijnstructuren  
Een geschiktheidstest betreffende hechting is door te voeren bij gebruik 
van kleefstoffen en zeefdruk.
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Moffelparameters
(Substraattemperatuur versus moffeltijd)

Glad glanzend | glad zijdeglanzend | Fijnstructuur mat
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Substraat temp. min. moffeltijd max. moffeltijd
160°C 15 minuten 25 mnuten
200°C 8 minuten 10 minuten

glad mat

Substraat temp. min. moffeltijd max. moffeltijd
170°C 15 minuten 25 minuten
200°C 8 mnuten 10 minuten
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Aandachtspunt
Effect- en kleurverschillen tussen een in het labo aangemaakt poeder en de werkelijke productiepoeder kunnen optreden

Test resultaten
Gecontroleerd onder laboratorium condities op een chroomvrij voorbehandelde aluminium testplaat van 0,7mm dikte. De product-
eigenschappen kunnen afwijken door product specifieke eigenschappen zoals glans, kleur, effect en oppervlakteafwerking als ook appli-
catie gerelateerde en omgevingsfactoren

Testmethode Test Serie 207
glad glanzend

Series 207
glad zijdeglanzend

Series 207
glad mat

Series 207
Fijnstructuur mat

ISO 2360 aanbevolen laagdikte 60-80 µm 60-80 µm 60-80 µm 70-90 µm

ISO 2813 glans - 60° 80-95 50-75 20-35 visuell mat

ISO 2409 Cross-cut test / hechting
1 mm snijafstand 0

ISO 1519 Buigproef (cilindrische doorn)
barsten van de coating

≤ 12 mm
niet toegelaten

ISO 1520 Erichsen cupping test
barsten van de coating

≥ 3 mm 
Toegelaten, maar geen onthechting van het substraat

ASTM D 2794 kogel impact test
barsten van de coating

25 cm/1 kg
Toegelaten, maar geen onthechting van het substraat

ISO 9227

Corrosieweerstand – Zure 
zoutsproeitest 
Aluminium AASS 500h

Onderkruip aan de rits
≤ 1 mm

Corrosieweerstand – Zure 
zoutsproeitest 
Stahl NSS 500h

Onderkruip aan de rits
≤ 1 mm

ISO 6270-2 (CH) Bestendigheid tegen vocht 
(Tropische test) 500 h Geen blazen / beginnende roestvorming

EN 45545-2

Brandbeveiliging in rail-
voertuigen - eisen aan het 
brandgedrag van materialen 
en componenten

Hazard Level: HL1 / HL2 / HL3 

Vereiste sets voor aluminium: R1, R6 und R7 
DB-ST-AU-17-52391-019-1.1; DB-ST-AU-17-52391-019-1.2

Vereiste sets voor staal: R1, R6, R7 und R17
DB-ST-AU-19-57482-008-2.1
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Gecertificeerd volgens
EN ISO 9001 / 14001

IATF 16949 

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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Verwerkingsrichtlijnen
De richtlijnen voor de applicatie (informatieblad 1213) moe- 
ten strikt worden nageleefd.
De productgegevensfiches, technische informatiebladen en 
de richtlijnen voor de applicatie, elk in hun laatst geldige 
versie, zijn beschikbaar als download op www.tiger-coa- 
tings.com.

Disclaimer
Onze mondelingen en schriftelijke aanbevelingen voor het 
gebruik van onze producten zijn gebaseerd op ervaring en in 
overeenstemming met de huidige technische standaards. Deze 
worden gegeven om de koper of gebruiker te ondersteunen. Ze 
zijn niet bindend en vestigen geen aanvullende verplichtingen 
bovenop de koopovereenkomst. Wij garanderen dat producten 
vrij zijn van tekortkomingen en gebreken in overeenstemming 
met onze algemene lever- en betalingsvoorwaarden.
Als onderdeel van ons productinformatieprogramma worden 
onze productgegevensfiches periodiek geüpdatet zodat de laatst 
geldige versie steeds beschikbaar is. De recentste geldende ver-
sies van dit productgegevensfiche is op ieder moment beschik- 
baar in de download area op www.tiger-coatings.com.
De informatie in onze productgegevensfiches is aan veranderin-
gen onderhevig zonder schriftelijke aankondiging.

Dit productgegevensfiche vervangt alle eerdere productge-
gevensfiches en nota‘s voor klanten gepubliceerd over dit 
onderwerp en is alleen bedoeld om een algemeen producto-
verzicht te geven.
Vraag specifieke informatie voor producten die buiten onze 
standaard productenlijst vallen (laatste versie).
De technische informatiebladen en de leverings- en betalings- 
voorwaarden elk in hun laatst geldige versie zijn beschikbaar 
als download op www.tiger-coatings.com en vormen een in-
tegraal onderdeel van dit productgegevensblad.


