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Korróziógátló alapozó
EPOXI ALAPÚ
69/70000 | PORLAKK ALAPOZÓ FÉM HOMLOKZATOKHOZ ÉS ACÉLSZERKEZETEKHEZ
69/70111 | PORLAKK ALAPOZÓ FÉM HOMLOKZATOKHOZ ÉS ACÉLSZERKEZETEKHEZ
69/70366 | PORLAKKALAPOZÓ FÉM HOMLOKZATOKHOZ ÉS ACÉLSZERKEZETEKHEZ

EPOXI ALAPÚ + CINK
69/90350 | PORLAKK, CINKTARTALMÚ ALAPOZÓ ACÉLSZERKEZETEKHEZ
69/90500 | PORLAKK, CINKTARTALMÚ ALAPOZÓ FÉM HOMLOKZATOKHOZ ÉS ACÉLSZERKEZETEKHEZ

EPOXI ÉS POLIÉSZTER ALAPÚ
89/70855 | PORLAKK ALAPOZÓ FÉM HOMLOKZATOKHOZ ÉS ACÉLSZERKEZETEKHEZ

Alkalmazások
• Korróziógátló alkalmazások
• acélszerkezeti munkák
• kétrétegű rendszerben (TIGER Shield)

Porfesték – felső réteg

Porfesték – korróziógátló alapozó 

 Anyag – acél, horganyzott anyag

A kétrétegű rendszer egy porlakk alapozórétegből és egy UV-álló 
felső fedőrétegből áll.

A termék adatai
Csomagolási 
egység

20 kilogrammos kartondobozokban, illetve 
2,5 kg-os kartondobozokban kapható

Sűrűség 
(ISO 8130-2)

69/70000 | 1,5–1,6 g/cm3

69/70111 | 1,5–1,6 g/cm3

69/70366 | 1,5–1,6 g/cm³
69/90350 | 2,4–2,6 g/cm3

69/90500 | 1,8–1,9 g/cm3

89/70855 | 1,4–1,5 g/cm3

Elméleti  
kiadósság

(lásd a 1072-es adatlap legfrissebb verzióját)

Tárolási  
stabilitás

Raktározás, felhasználhatóság: feltüntetve 
a nyomtatott termék címkén, száraz 
környezetben, 25 °C alatt, közvetlen 
hőhatásnak nem kitéve

Tulajdonságok
• rendkívül hatékony korrózióvédelem
• jó mechanikus tulajdonságok
• jó vegyszerállóság
• jó tárolási stabilitás
• rendkívül jó élfedés
• rendkívül jó áramlás
• 69/70366 | kifejezetten alkalmas geometriailag komplikált 

munkadarabokhoz
• 69/90350, 69/90500 | cink alapú alapozó, amely kifejezet-

ten alkalmas szemcseszórt felületekhez

Felület | Színek
• 69/70366 | sima, fényes 80-100*
• 69/90350, 69/90500, 69/70111 | sima, fényes 70–80*
• 69/70000 | sima, matt
• 89/70855 | sima, fényes 85±5*
• Szín: szürke

*Reflektométer érték: ISO 2813/60° mérési geometria (a hatású bevonat-
okra nem vonatkozik). Díszbevonatok esetében a metrológia során meg-
állapított reflektométer-érték eltérő lehet az adatlapon feltüntetett értéktől. 
Ilyen esetben határminta előállítása javasolt.
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Acél-előkezelés
A termék gyengén ötvözött, ST 37 vagy ST 52 minőségi osztá-
lyú szerkezeti acél vagy azzal egyenértékű, bevonható acél ke-
zelésére alkalmas. A termék nem alkalmas rozsdamentes acél-
ötvözetek és horganyzott munkadarabok kezelésére. A fent em-
lített acélanyagokat az alábbi DIN ISO 12 944 szabvány köve-
telményei szerinti előkezelési módszerek alapjána tesztelték és 
hagyták jóvá.
I.) Cinkfoszfátozás
A cinkfoszfátozással kialakított konverziós réteg kötelezően elő-
írt rétegsúlya: 2,5 ± 1,0 g/m2.
II.) Szemcseszórás
A fényes acélfelületeket szemcseszórással kell kezelni, lehető-
ség szerint hegyes és szögletes ásványi vagy keményöntvény  
granulátum felhasználásával. A szemcseszórt acélfelületekre a 
G 201 referencia szabványban meghatározott határértékek vo-
natkoznak (alsó határérték: 2-es szegmens; felső határérték: 
3-as szegmens = közepes osztályzat), illetve azoknak legalább 
Sa 2,5 fokú felületvédelemmel kell rendelkezniük az ISO 8503-1 
és az ISO 8503-2 szabvány szerint, vagy az érdességmélység 
mérő műszer által mért felületi érdességnek el kell érnie az Rz 
50–70 µm, Rmax 100 µm és Pc 10 µm értéket (20 helyen) (Fa. 
Mahr). A szemcseszórt felületnek legalább 95%-os fedettséggel 
kell rendelkeznie.
A korrózió megelőzése érdekében a porbevonatot közvetlenül a 
szemcseszórás után fel kell vinni a felületre.

Horganyzott acél előkezelése
III) Kromátozás
A GSB és a Qualicoat által kiadott minőségi irányelvekben, illet-
ve a DIN, EN, BS és ASTM nemzetközi szabványokban foglalt 
előírásokat kell követni.

A szárítási feltételek és a  
rétegvastagságok  
kizárólag az alábbiakra vonatkoznak: 69/70111 és 69/90500

TIGER Shield kétrétegű rendszerként történő használat esetén 
az alapozó 180–200 °C-on történő, 2–3 perces előgélesítése 
elengedhetetlen az optimális rétegközi kötéshez. Így az 
előgélesítés célja minden esetben az alapozóréteg megolvasz-
tása, de soha nem annak megkeményítése (erre különösen 
ügyelni kell különböző geometriájú munkadarabok vagy külön-
böző vastagságú falak esetén). Ezt követően kell felhordani a 
felső réteget a homlokzati alkalmazásokhoz való TIGER Drylac® 
porlakkal (pl. 29-es széria), majd a felső réteget hagyni kell telje-
sen megszáradni a felső réteg adatlapján meghatározott szárítá-
si körülmények figyelembe vételével.

Feldolgozás | Permetezés
Korona, Tribo (kivéve a 89/70855-öt = csak Korona)

Megjegyzés
Az alapozó, valamint a fedőréteg és a TIGER Drylac® porlakk fel-
hordása között legfeljebb 12 óra telhet el.
A porbevonat előgélesítése és közvetlen fűtésű gázkemencében 
történő szárítása során az alapozó és a felső réteg közötti kö-
tés erőssége csökkenhet a hulladékgáz eltérő összetétele miatt.

TIGER Shield teszteredmények – TIGER kétrétegű rendszer
Tesztelési körülmények: 3,0 mm vastag, szemcseszórt, kétrétegű lemezacél max. 160–180 µm rétegvastagsággal és sima, fényes felső be-
vonattal. A szárítás a vonatkozó szárítási görbéknek megfelelően történt. 

Tesztelés Tesztelési 
szabvány 69/70000 69/70111 69/70366 69/90350 69/90500 89/70855

Sópermet teszt
(órában kifejezve) ISO 9227

480 óra
Beszivár-
gás max. 
1 mm-es 
karcjel ese-
tén

1 440 óra
Beszivár-
gás max. 
1 mm-es 
karcjel ese-
tén

1 440 óra
Beszivár-
gás max. 
1 mm-es 
karcjel ese-
tén

1 440 óra
Beszivár-
gás max. 
1 mm-es 
karcjel ese-
tén

1 440 óra
Beszivár-
gás max. 
1 mm-es 
karcjel ese-
tén

720 óra
Beszivár-
gás max. 
1 mm-es 
karcjel ese-
tén

Nedvességállóság meghatá-
rozása (trópusi teszt) (órában 
kifejezve)

ISO 6270

240 óra
Beszivár-
gás max. 
1 mm-es 
karcjel ese-
tén

720 óra
Beszivár-
gás max. 
1 mm-es 
karcjel ese-
tén

720 óra
Beszivár-
gás max. 
1 mm-es 
karcjel ese-
tén

720 óra
Beszivár-
gás max. 
1 mm-es 
karcjel ese-
tén

720 óra
Beszivár-
gás max. 
1 mm-es 
karcjel ese-
tén

480 óra 
Beszivár-
gás max. 
1 mm-es 
karcjel ese-
tén

Kesternich-teszt 0.2l SO2 / 
ciklus
30 ciklus

ISO 3231
A DIN EN ISO 4628 
szerinti értékelés

- Hólyagoso-
dás 0 (SO2)

Hólyagoso-
dás 0 (SO2)

Hólyagoso-
dás 0 (SO2)

Hólyagoso-
dás 0 (SO2)

-

Pórussűrűség DIN 55670 pórusmen-
tes

pórusmen-
tes

pórusmen-
tes

pórusmen-
tes

pórusmen-
tes

pórusmen-
tes

*Institut für Lacke und Farben e.V., Magdeburg | ** Institut für Korrosionsschutz Dresden GmbH
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Feldolgozás
* 2 réteg esetén alapvetően az alapozó festék zselésítését java-
soljuk (= az alapozó zselésítése anélkül, hogy teljesen térháló-
sodna, eltérő alkatrész geometriák és falvastagságok figyelembe 
vétele mellett), azonban a 69/90500, és 69/70111 termékeinknél 
a zselésítés feltétlen szükséges. Minden esetben az aktuális 
technikai adatlapok és feldolgozási irányelvek figyelembe vétele 
mellett. A 2 rétegű applikáció alapozójának a zselésítése során, 
az alapozó réteg szükséges tárgyhőmérséklet elérése elegendő, 
az így keletkező szándékos alulégetést követő fedőréteg festése 
és  teljes térhálósodása során jobb köztes tapadást biztosít, ill. 
időt és költséget spórol meg.  Egyrétegű eljárás során, a ter-
mék technikai adatlap szerinti előírás szerint kell eljárni, teljesen 
beégetni. A direkt fűtésű gázkemencékben történt előzselésítés 
és beégetés során, előfordulhat az alapozó- és fedőréteg közötti 
tapadás csökkenése. KTL: szükséges, hogy porfesték általatli 
festésre alkalmas legyen. Ennek megfelelő tesztek elvégzése 
szükséges. Direkt fűtött gázkemencék negatívan befolyásolhat-
ják a köztes tapadást.

TIGER Shield kétrétegű rendszer – felépítési és szárítási körülmények
A szárítási görbék nem jelezhetnek hibát, hiszen a mechanikus tulajdonságok már a teljes térhálósodás előtt kialakulnak!

Korróziós 
kategória/
feszültség

TIGER 
Drylac®

ALAPOZÓ

Beégeté
1-réteg esetén teljes térhálósodás

Beégeté
2-réteg esetén zselésítéses eljárás  Rétegszórás

Beégetés együtt 
(Tárgyhőmérséklet) 
2-réteg 

Rétegek 
száma

min. teljes 
rétegvastag-
ság
[μm]Objektum 

hőmérséklete

min.
rétegvastag-
ság
[μm]

Objektum 
hőmérséklete

min.
rétegvastag-
ság
[μm]

C3 (magas)
480 órás 
sópermet teszt

69/70000 200°C 10‘

80

180°C 12‘

60-80 14-es széria
29-es széria
67-es széria
68-as széria

170°C 15‘
170°C 20‘
160°C 15‘
170°C 25‘

2 140 - 160
80 60-80

80 60-80

80 60-80

C4 (magas)
720 órás 
sópermet teszt

69/90350 200°C 10‘ 80 160°C 15‘ 80
14-es széria
29-es széria
67-es széria
68-as széria

170°C 15‘
170°C 20‘
160°C 15‘
170°C 25‘

2 160

69/90500 200°C 10‘ 80 180°C 3‘ * 80

69/70111 200°C 10‘ 80 180°C 3‘ * 80

69/70366 140°C 30‘ 80 140°C 30‘ 80

89/70855 190°C 15‘ 80 160°C 15‘ 80

C5 -I+M (ma-
gas) 1440 
órás sópermet 
teszt

69/90350 200°C 10‘ 100 160°C 15‘ 100 14-es széria
29-es széria
67-es széria
68-as széria

170°C 15‘
170°C 20‘
160°C 15‘
170°C 25‘

2 200
69/90500 200°C 10‘ 100 180°C 3‘ * 100

69/70111 200°C 10‘ 100 180°C 3‘ * 100

69/70366 140°C 30‘ 100 140°C 30‘ 100

C5 M (magas) 
4200 órás 
teszt

69/70366 140°C 30‘ 100-120 140°C 30‘ * 100 - 120 68-as széria 170°C 25‘
2
+KTL | 
E-coat

200 - 220
+KTL |  
E-coatIS

O 
20

34
0
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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 A
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Általános információk
Gondoskodni kell róla, hogy az összes csomagolóanyagot (bele-
értve a segédanyagokat és a szállítási eszközöket; pl. ragasztó-
szalag) megfelelően használják, illetve hogy azok probléma nél-
kül, bármikor eltávolíthatók legyenek. Ne feledje, hogy nem meg-
felelő tárolási körülmények között a csomagolófólia alá beszorult 
víz és a hő egymással történő kölcsönhatása tejfehér színű fol-
tok kialakulásához vezethet. Ez az esetlegesen előforduló izolált 
fizikai folyamat hőhatással (pl. kemencében történő utószárítás-
sal vagy ipari lefúvóval) visszafordítható.
A bevont felülettel érintkező hézagtömítő anyagoknak és egyéb 
segédanyagoknak (pl. fényezőanyagok, kenőanyagok, fúró- és 
vágószerszámok stb.) pH-semlegesnek kell lenniük, illetve nem 
tartalmazhatnak festékkárosító anyagokat. Az ilyen anyagokon 
a munkát végző személynek alkalmassági tesztet kell végeznie 
még a munka megkezdése előtt.

Ügyelni kell a homlokzati felhasználáshoz való TIGER Drylac® 
porlakk és az időjárásálló alkalmazásokhoz való TIGER Drylac® 
porlakkal festett felületek eltérő, pigmenttel kapcsolatos színár-
nyalatbeli különbségeire. Ezen okból kifolyólag a szériafolyto-
nosságra oda kell figyelni az önálló (egydarabos) megrendelé-
seknél.

A bevonattal kezelt felületen nem célszerű mechanikus utómun-
kálatokat végezni (pl. fűrészelés, fúrás, maratás, forgácsolás és 
formázás), máskülönben a bevonat megsérülhet, ami a korrózió-
védelem gyengülését eredményezheti. 

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 ja-
vaslatok nem kötelező érvényűek, és nem hoznak létre semmi-
lyen jogviszonyt vagy a vásárlási megállapodásban foglalttól el-
térő (vagy azon túlmenő) kötelezettségeket. A javaslatok nem 
mentesítik a vásárlót azon felelőssége alól, hogy a vásárló kö-
teles ellenőrizni a termék tervezett felhasználási célra való alkal-
masságát. Szavatosságot vállalunk termékeink hibátlan minősé-
gére az Általános szállítási és fizetési szabályzatunkban leírtak-
kal összhangban.
Tájékoztatási kötelezettségünknek eleget téve időről időre mó-
dosítjuk termékadatainkat a műszaki és technológiai fejlődésnek 
megfelelően. Ezen okból kifolyólag a termékekre a jelen kiad-
vány legfrissebb verziója vonatkozik, amely bármikor letölthető a 
www.tiger-coatings.com weboldal Download (Letöltés) részéből. 
A TIGER Coatings GmbH & Co. KG fenntartja a jogot, hogy írás-
beli értesítés nélkül megváltoztassa a termékadatlap tartalmát.
Jelen adatlap hatályon kívül helyezi az ugyanezen témakör-
ben kiadott összes korábbi verziót, és kizárólag termék-ösz-
szefoglaló (tájékoztató) célokat szolgál. A normál terméklis-
tánk legaktuálisabb verziójában nem szereplő termék haszná-
lata esetén szerezze be vállalatunktól annak termékadatlapját.
A műszaki leporellók és az Általános szállítási és fizetési 
szabályzatunk (a legfrissebb verziójuk bármikor letölthető a 
www.tiger-coatings.com weboldal Download (Letöltés) részé-
ből) a jelen termékadatlap elválaszthatatlan részét képezik.


