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Protikorózny ochranný primer
 BÁZA EPOXID
69/70000 | PRÁŠKOVÝ PODKLADOVÝ  PRIMER PRE KOVOVÉ FASÁDY A OCEĽOVÉ KONŠTRUKCIE
69/70111 | PRÁŠKOVÝ PODKLADOVÝ NÁTER PRE KOVOVÉ FASÁDY A OCEĽOVÉ KONŠTRUKCIE
69/70366 | PRÁŠKOVÝ PODKLADOVÝ NÁTER PRE KOVOVÉ FASÁDY A OCEĽOVÉ KONŠTRUKCIE

 BÁZA EPOXID S OBSAHOM ZINKU
69/90350 | PRÁŠKOVÝ PODKLADOVÝ PRIMER  S OBSAHOM ZINKU PRE OCEĽOVÉ KONŠTRUKCIE
69/90500 | PRÁŠKOVÝ PODKLADOVÝ PRIMER  S OBSAHOM ZINKU PRE KOVOVÉ FASÁDY

 BÁZA EPOXID/POLYESTER
89/70855 | PRÁŠKOVÝ PODKLADOVÝ PRIMER PRE KOVOVÉ FASÁDY A OCEĽOVÉ KONŠTRUKCIE

Aplikácie
• Protikorózna ochrana
• stavebné oceľové konštrukcie
•  dvojvrstvový systém (TIGER Shield)

Práškový vrchný náter

Práškový protikorózny  
ochranný primer 

 Podkladový materiál – oceľ,  
 pozinkovaný podkladový materiál

Dvojvrstvový ochranný náter je tvorený práškovým podkladovým 
primerom a krycím náterom odolávajúcim UV žiareniu.

Podrobnosti výrobku

Balenie V 20-kilogramových  originálnych kartó-
noch alebo 2,5-kilogramových baleniach 
Minipack

Špecifická 
hmotnosť 
(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

Teoretická  
výťažnosť

(Pozrite si najnovšiu verziu Technického lis-
tu 1072.)

Skladová  
stabilita

Spracovať do: pozri dátum na etikete pro-
duktu; na suchom mieste do 25°C, chrániť 
pred priamym pôsobením tepla

Vlastnosti
• veľmi dobrá protikorózna ochrana
• dobré mechanické vlastnosti
• dobrá chemická odolnosť
• dobrá  skladová stabilita
• veľmi dobré  krytie  na hranách
• veľmi dobrý  rozlev
• 69/70366 | vhodný najmä na  výrobky so zložitou geomet-

riou
• 69/90350, 69/90500 | zinkový podkladový primer, vhodný 

najmä na otryskané podkladové materiály

Povrchová úprava | Odtiene
• 69/70366 | hladký lesklý 80 – 100*
• 69/90350, 69/90500, 69/70111 | hladký lesklý 70 – 80*
• 69/70000 | hladký matný
• 89/70855 | hladký lesklý 85 ± 5*
• Odtieň: sivý

*Hodnota reflektometra podľa normy ISO 2813, geometria merania 60° 
(neplatí pre metalické  efekty). Hodnota reflektometra určená metrológiou 
pre efektové nátery môže byť iná, než je uvádzaná  Technickom liste  Od-
porúča sa vopred nalakovaťvzorky  
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Príprava oceli
Materiál na lakovanie je vymedzený ako nízkolegovaná kon-
štrukčná oceľ akostnej triedy ST 37, ST 52 alebo zodpoveda-
júce, ekvivalentné náterové ocele (výslovne okrem zliatin z ne-
rezovej oceli a pozinkovaných obrobkov). Nasledovné možnos-
ti prípravy vyššie uvádzanej oceli boli skúšané v súlade s požia-
davkami normy STN DIN ISO 12 944 a sú schválené.
I) Predúprava zinočnatým fosfátom
Konverzná vrstva vytvorená nanesením zinočnatého fosfátu 
musí byť 2,5 ± 1,0 g/m2.
II) Otryskanie
Lesklé oceľové povrchy sa musia otryskať, najlepšie ostrým mi-
nerálnym granulátom alebo tvrdým granulátom na tryskanie od-
lievacích foriem so zošikmenými hranami. Medze pre otryska-
né oceľové povrchy musia zodpovedať požiadavkám referenč-
nej normy G 201 (dolná medza Segment 2, horná medza Seg-
ment 3 = stredná trieda) a zároveň musia byť upravené naj-
menej na Sa 2.5 podľa noriem STN EN ISO 8503-1 a STN EN 
ISO 8503-2, alebo drsnosť povrchu musí byť Rz = 50 až 70 µm, 
Rmax = 100 µm a zároveň Pc = 10 µm z 20. Hodnoty sú merané 
prístrojom Perthometer (od firmy Mahr). Stupeň pokrytia otryska-
ného povrchu musí byť najmenej 95 %.
Práškový náter sa musí naniesť bezprostredne po tryskaní, aby 
sa eliminovalo riziko korodovania.

Príprava pozinkovanej oceli
III) Predúprava chromátovaním
Dodržané musia byť kvalitatívne inštrukcie publikované organi-
záciami GSB a Qualicoat a tiež medzinárodné normy DIN, EN, 
BS a ASTM.

Podmienky pre vytvrdnutie a hrúbky 
vrstvy 
platné len pre výrobky 69/70111, 69/90500

Na použitie ako dvojvrstvový ochranný náter TIGER Shield je 
nutné podkladový primer  naželírovať pri teplote 180 až 200 °C 
počas doby dvoch až troch minút  kvôli dosiahnutiu optimálnej 
vzájomnej adhézie náterov.  Naželírovanie musí vždy viesť len 
k roztaveniu podkladového primeru, ale nie k vytvrdnutiu – túto 
podmienku je nutné zachovať najmä pri rôznej geometrii dielu a 
hrúbke steny! Na fasády sa potom nanesie vrchný náter TIGER 
Drylac®, napríklad z radu 29, ktorý sa nechá úplne vytvrdnúť pod-
ľa podmienok pre tvrdnutie uvádzaných v Technickom liste vý-
robku pre tento vrchný náter.

Výrobný postup | Nástrek
Korona, Tribo (okrem 89/70855 len Korona)

Poznámka
Medzi nanášaním podkladového primeru a prelakovaním vrchným 
náterom TIGER Drylac® by nemalo uplynúť viac ako 12 hodín.
Počas  želírovania a tvrdnutia práškového náteru v plynových 
peciach s priamym ohrevom môže dochádzať k oslabeniu priľna-
vosti medzi podkladovým a vrchným náterom z dôvodu odlišné-
ho zloženia  plynových splodín.

Výsledky skúšok výrobku TIGER Shield – dvojvrstvový ochranný náter TIGER 
Shield
Skúšané na tryskanom oceľovom plechu s hrúbkou 3,0 mm s dvomi vrstvami s celkovou hrúbkou vrstvy max. 160 až 180 µm a hladkým 
lesklým vrchným náterom. Vytvrdené podľa zodpovedajúcich kriviek tvrdnutia. 

Skúšanie Skúšobné 
normy 69/70000 69/70111 69/70366 69/90350 69/90500 89/70855

Test v soľnej komore
v hod. ISO 9227

480 hod.
Podkorózia 
na krížovom 
reze  
≤ 1 mm

1 440 hod.
Podkorózia 
na krížovom 
reze  
≤ 1 mm

1 440 hod.
 Podkorózia 
na krížovom 
reze  
≤ 1 mm

1 440 hod.
Podkorózia 
na krížovom 
reze  
≤ 1 mm

1 440 hod.
Podkorózia 
na krížovom 
reze  
≤ 1 mm

720 hod.
Podkorózia 
na krížovom 
reze  
≤ 1 mm

Odolnosť proti vlhkosti  
(tropický test)  
v hod.

ISO 6270

240 hod.
Podkorózia 
na krížovom 
reze  
≤ 1 mm

720 hod.
Podkorózia 
na krížovom 
reze  
≤ 1 mm

720 hod.
Podkorózia 
na krížovom 
reze  
≤ 1 mm

720 hod.
Podkorózia 
na krížovom 
reze  
≤ 1 mm

720 hod.
Podkorózia 
na krížovom 
reze  
≤ 1 mm

480 hod. 
Podkorózia 
na krížovom 
reze  
≤ 1 mm

Kesternichov test 0,2 l SO2/
cyklus
30 cyklov

ISO 3231
Hodnotenie pod-
ľa normy STN 
EN ISO 4628

–
Tvorba pľuz-
gierov 0 
(SO2)

Tvorba pľuz-
gierov 0 
(SO2)

Tvorba pľuz-
gierov 0 
(SO2)

Tvorba pľuz-
gierov 0 
(SO2)

–

Hustota pórov DIN 55670 bez pórov bez pórov bez pórov bez pórov bez pórov bez pórov

*Institut für Lacke und Farben e.V., Magdeburg | ** Institut für Korrosionsschutz Dresden GmbH
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Spracovanie
*Pre 2-vrstvý system sa všeobecne odporúča naželírovanie pri-
meru (t.j. roztavenie primera bez plnohodnotného vytvrdnutia, 
berúc do úvahy rozdielnu geometriu a hrúbku dielov); pre typy 
primerov 69/90500 a 69/70111 je naželírovanie bezpodmienečne 
nutné. Prosím vezmite do úvahy príslušné Technické popisy a 
smernice pre nanášanie v ich poslednom znení. Naželírovanie 
podkladového primeru počas procesu nanášania dvoch vrstiev 
zahŕňa dosiahnutie predpísanej teploty objektu, a teda úmysel-
né nedokončené vytvrdnutie na dosiahnutie lepšej vzájomnej 
priľnavosti vrstiev pri neskoršom nanášaní a úplnom vytvrdnutí 
vrchného náteru. Tento postup zároveň šetrí čas aj peniaze. V 
procese iba jednovrstvového nanášania výrobok musí byť úplne 
vytvrdnutý podľa špecifikácie výrobcu. Počas želírovania a vy-
tvrdzovania práškového náteru v plynových peciach s priamym 
ohrevom môže dochádzať k oslabeniu priľnavosti medzi prime-
rom a vrchným náterom. KTL: Musí byť vhodné pre prelakova-
nie práškovými lakmi. Treba previesť zodpovedajúcu skúšku na 
vhodnosť. 

Podmienky pre nanášanie a vytvrdnutie dvojvrstvového ochranného náteru 
TIGER Shield
Krivky vytvrdnutia musia byť presne dodržiavané, pretože mechanické vlastnosti sa vyvíjajú už pred vzájomným úplným zosieťovaním!

Corrosion 
category/ 
-stress

TIGER 
Drylac® Primer

vytvrdzovanie
1-vrstvový system plné vytvrdnutie

vytvrdzovanie
2-vrstvový system Želírovanie Vrchná vrstva

Úplné vytvrdzovanie 
(teplota objektu)
2-vrstvový systém 

Počet 
vrstiev

min.  
total film  
thickness
[μm]Teplota objektu

min.
hrúbka 
vrstvy
[μm]

Teplota objektu

min.
hrúbka 
vrstvy
[μm]

C3 (vys.)
Test v soľnej 
komore 480 
hod.

69/70000 200°C 10‘

80

180°C 12‘

60-80 rad 14
rad 29
rad 67
rad 68

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 (vys.)
Test v soľnej 
komore 720 
hod.

69/90350 200°C 10‘ 80 160°C 15‘ 80
rad 14
rad 29
rad 67
rad 68

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 
(vys.),  
Test v soľnej 
komore 1 440 
hod.

69/90350 200°C 10‘ 100 160°C 15‘ 100 rad 14
rad 29
rad 67
rad 68

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 (vys.), 
Test 4 200 
hod.

69/70366 140°C 30‘ 100-120 140°C 30‘ * 100 - 120 rad 68 170°C 25‘

2
+KTL | 
Elektroly-
tický náter

200 – 220
+KTL | 
Elektroly-
tický náterIS

O 
20

34
0
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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
Web: www.tiger-coatings.com  P
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Všeobecné informácie
Obalový materiál vrátane všetkých pomocných materiálov či po-
môcok použitých na prepravu musí byť používaný správnym 
spôsobom a kedykoľvek sa musí dať bez problémov odstrániť 
(napr. lepiace pásky). Dôležitá poznámka: Ak sa výrobok skla-
duje v nedokonalých podmienkach, zachytená voda (napr. pod 
obalovými fóliami) môže reagovať s teplom a spôsobovať vytvá-
ranie mliečnych bielych škvŕn. Ak sa tento fyzikálny proces pre-
javí len na určitých miestach, môže sa zvrátiť pôsobením tepla 
(napr. dodatočným vytvrdnutím v peci alebo priemyselným ven-
tilátorom).
Spojovacie tesniace zmesi a iné pomocné materiály, ako sú 
napríklad sklárske tmely, mazivá, náradie na vŕtanie a rezanie 
a pod., ktoré prichádzajú do styku s natretými povrchmi, musia 
mať neutrálne pH a byť zbavené látok, ktoré by mohli poškodiť 
náter. Osoba, ktorá vykonáva súvisiace práce, musí tieto látky a 
materiály podrobiť skúške vhodnosti.

Je možné pozorovať rozdiely vo farebnom odtieni medzi pigmen-
táciami v ponuke farebných škál TIGER Drylac®, určených na po-
užitie na fasádach, a lakov TIGER Drylac®, ktoré sú určené na 
ochranu pred vplyvom poveternostných podmienok. Z tohto dô-
vodu pri kontinuálnych objednávkach je nutné objednávať výrob-
ky z rovnakého radu.

Dodatočné mechanické spracovanie nalakovaných dielov píle-
ním, vŕtaním, frézovaním, rezaním a tvarovaním sa neodporúča, 
pretože by viedlo k poškodeniu náteru a následne oslabeniu pro-
tikoróznej ochrany. 

Zrieknutie sa zodpovednosti
Naše ústne a písomné odporúčania súvisiace s použitím našich vý-
robkov sú založené na skúsenostiach a našom najlepšom vedo-
mí v súlade so súčasnými technologickými štandardmi. Poskytova-
né sú ako pomôcka pre kupujúceho alebo používateľa. Nie sú zá-
väzné a nepredstavujú žiaden zmluvný právny vzťah ani dodatočnú 
povinnosť vyplývajúcu z kúpnej zmluvy. Kupujúceho nezbavujú po-
vinnosti skontrolovať vhodnosť našich výrobkov na zamýšľané po-
užitie. Poskytujeme záruku za bezchybnú kvalitu našich výrobkov v 
súlade s našimi všeobecnými dodacími a platobnými podmienkami.
Ako súčasť našej povinnosti poskytovať informácie pravidelne upra-
vujeme informácie o výrobkoch v súlade s technickým pokrokom. 
Preto vždy platí najnovšia verzia týchto informácií, ktorú si môžete 
prevziať na stránkach www.tiger-coatings.com. Spoločnosť TIGER 
Coatings GmbH & Co. KG si vyhradzuje právo urobiť zmeny infor-
mačného letáka výrobku bez predchádzajúceho písomného upo-
zornenia.
Tento informačný leták výrobku nahrádza všetky predchádza-
júce informačné letáky výrobku týkajúce sa tejto oblasti infor-
mácií a predstavuje len prehľad výrobku. Ak používate výro-
bok, ktorý nie je súčasťou našej štandardnej ponuky výrob-
kov uvádzaných v štandardnom zozname výrobkov (posledná 
platná verzia), postupujte podľa informácií v príslušnom infor-
mačnom letáku výrobku.
Naše technické prospekty a všeobecné dodacie a platobné 
podmienky, ktorých najnovšie verzie si môžete prevziať na 
stránkach www.tiger-coatings.com v časti Na stiahnutie, sú 
neoddeliteľnou súčasťou tohto informačného letáka výrobku.


