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SERIES 89
LAAGTEMPERATUUR POEDERCOATING 
BASIS EPOXY-POLYESTER

Toepassingen
• Huishoud apparatuur
• Plafondelementen
• bekledingselementen
• Winkel- en magazijninrichtingen
• Kantoor- en schoolmeubilair
• Radiatoren
• Machineonderdelen
• Speelgoed

Product details

Verpakking In originele kartons van 20 kg alsook in 
minipacks van 2,5kg

Dichtheid  
(ISO 8130-2)

1,3–1,7 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 12 maanden vanaf levering, droog 
onder de 25°C bewaren, beschermd 
tegen blootstelling aan directe hitte

(Bij klant specifiek geproduceerde afroeporders of stockageovereen-
komsten die doorgaans over een langere periode gestockeerd worden, is 
de houdbaarheidsdatum te rekenen vanaf de productiedatum)

Eigenschappen
• hoge chemicaliën resistentie
• Zeer goede mechanische eigenschappen
• Goede stockagestabiliteit

Verwerking | Applicatie
Corona, Tribo*

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

Oppervlakken

Oppervlak Glansgraad
glad glanzend ca. 80 – 95*

glad zijdeglanzend ca. 55 – 75 

Fijnstructuur matt –

Grofstructuur glanzend –

In vele RAL-kleuren uit voorraad leverbaar. Eigen Sanitair pro- gram 
beschikbaar. Klant gebonden kleuren op aanvraag vanaf 60 kg, 
Fijnstructuur vanaf 200 kg

*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-
monster wordt ten stelligste aanbevolen

Voorbehandeling (Alternatieven)
De volgende tabel toont de verschillende voorbehandelingsme-
thoden 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- 
minum

Verzinkt Staal Staal

Ontvetting

1) Chromateren

2) Anodiseren

2) Chroomvrij 

IJzerfosfatering 

Zinkfosfatering

Stralen
3) Sweepen

I A F I A F S I A S4

 Toepassing: I = Binnen; E = Buiten; F = Façade; S = Staalconstructies

1) volgens EN 12487
2) volgens GSB kwaliteit en test voorschriften. De geschiktheid van deze voorbe-

handeling moet via een kooktest en daaropvolgend een controle van de hechting 
met de cross-cut test met tape.

3) Enkel voor werkstukken met een zinklaag  > 45 µm
4) voor 2-laags opbouw Tiger Shield



Bladzijde 2 | 3 Datasheet  1058  Versie  10-19

Se
rie

 8
9

Moffelparameters
(Substraattemperatuur versus moffeltijd)

glad glanzend | glad zijdenglanzend Fijnstructuur mat I Grofstructuur glanzend
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Substraat temp. min. moffeltijd max. moffeltijd
160°C 10 minuten 15 minuten
200°C 6 minuten 8 minuten

Substraat temp. min. moffeltijd max. moffeltijd
160°C 15 minuten 25 minuten
200°C 8 minuten 10 minuten
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Aandachtspunt
Effect- en kleurverschillen tussen een in het labo aangemaakt poeder en de werkelijke productiepoeder kunnen optreden.

Verwerkingsvoorschriften voor grofstructuur glanzend en fijnstructuur
Grofstructuuur poederlakken reageren zeer gevoelig op installatietechnische verontreinigingen daar deze overwegend aan het oppervlak 
opzwemmen. Een grondige reiniging van de installatie is daarom noodzakelijk. Fijnstructuur poederlakken zijn principieel voor tribo-appli-
catie ingesteld maar moeten applicatie technisch op hun verwerking door de coater zelf getest worden. Indien zeefdruk of lijmen gebruikt 
worden is ook hier een geschiktheidstest betreffende de hechting door te voeren.

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

* niet meetbaar 

Testmethode Test Serie 89
glad glanzend

Serie 89
glad zijdeglanzend

Serie 89
Grofstructuur glanzend

Serie 89
Fijnstructuur mat

ISO 2360 aanbevolen laagdikte 60-80 µm 60-80 µm 90-120 µm 70-90 µm

ISO 2813 glans - 60° 80-95 55-65 n.a.* n.a.*

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

ISO 1519 Buigproef (cilindrische doorn)
barsten van de coating

< 5 mm
niet toegelaten

< 5 mm
niet toegelaten

< 10 mm
niet toegelaten

< 10 mm
niet toegelaten

ISO 2815 Indrukhardheid > 90 >90 n.a.* n.a.*

ISO 1520 Erichsen cupping test
barsten van de coating

> 5 mm 
niet toegelaten

> 5 mm
niet toegelaten

> 4 mm
niet toegelaten

> 3 mm
niet toegelaten

ASTM D 2794 Kogel impact test
barsten van de coating

20 Inch/pound
niet toegelaten

20 Inch/pound
niet toegelaten

20 Inch/pound
niet toegelaten

20 inch/pound
toegelaten

ISO 9227 zoutsproeitest 500 h
onderkruip aan 
de rits 
max. 1 mm

onderkruip aan 
de rits 
max. 1 mm

onderkruip aan de rits 
max. 1 mm

onderkruip aan de 
rits 
max. 1 mm

ASTM D 3363 Potloodhardheid H H n.m.* n.m.*

Boor- en Freesgedrag ok ok ok ok
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Gecertificeerd volgens 
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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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 productgegevensblad 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


