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Typische toepassingen
Industriële werkstukcoating van MDF (medium density fiber 
board) en andere hittegevoelige hout- en composietmaterialen.

Technische gegevens 

(De houdbaarheidstermijn van specifieke raamorders of ande-
re voorraadovereenkomsten die over langere perioden worden 
opgeslagen, wordt bepaald door de oorspronkelijke productie-
datum.)

Vaste stof 100%
Verpakking in dozen van 20 kg

Kenmerken
• zeer reactief
• zeer goede mechanische eigenschappen
• zeer goede elasticiteit
• zeer goede vuleigenschappen
•  goede chemische weerstand
• functionele basiscoating

Afwerking | Kleuren

• microtextuur

De oppervlaktetexturen zijn afhankelijk van de formulering van 
de poedercoating en kunnen licht worden beïnvloed door de in-
gestelde oventemperatuur.

Dichtheid 1,4-1,6 g/cm3

ISO 8230-2 afhankelijk van de pigmentering/kleur

Theoretisch  
rendement

bij 90 µm laagdikte 7-8 m2/kg afhankelijk 
van de dichtheid, zie richtlijn nr. 1072

Stockage stabiliteit Houdbaarheidsdatum: zie datum op 
productetiket; droog en onder de 20 °C, 
directe en langdurige blootstelling aan 
warmte vermijden.

Serie 512
HOOG REACTIEVE POEDERCOATING VOOR DECORATIEVE EN FUNCTIONELE 
COATING VAN MDF EN ANDERE HOUTMATERIALEN

Voorbehandeling 
Alle de te coaten oppervlakken dienen stof- en vetvrij te zijn. De 
substraten moeten op een geschikte wijze worden voorbehan-
deld om een optimale oppervlaktetextuur en hechting te berei-
ken. MDF en ander houtmaterialen dienen zorgvuldig te worden 
gefreesd, geschuurd en eventueel thermisch geglad. Over het 
algemeen moet de voorbehandeling individueel worden gecon-
troleerd in geschiktheidstests.

MDF-substraten moeten tot op zekere hoogte elektrisch gelei-
dend zijn zodat elektrostatische poederapplicatie mogelijk is. 
Meestal is een elektrische oppervlakteweerstand van 1010 - 1011 
W/□ voldoende. Indien het substraat onvoldoende geleidend is, 
kan in veel gevallen de coatbaarheid worden aangepast door 
een voorverwarmingsproces.

Ophanging

De MDF is elektrisch geaard door de haak. Het is belangrijk dat het 
elektrische contact tussen haak en MDF goed wordt gecontroleerd.

Applicatie
Het meest gebruikt worden poederspuitpistolen met elektro-
nische bediening. De aangebrachte laagdikte moet binnen nau-
we toleranties worden gecontroleerd.

Veiligheid
Veiligheidsinstructies zijn te vinden in het veiligheidsinformatieblad.

Moffelcondities
Afhankelijk van het proces en het ovenontwerp kunnen verschil-
lende uithardingstijden worden bereikt. De hier genoemde waar-
den zijn slechts indicatoren en moeten worden geverifieerd op 
de feitelijke coatinglijn. Door het slechte warmtegeleidingsver-
mogen van MDF zal uitharding door IR-ovens tot de beste re-
sultaten leiden. De hier gegeven temperatuurwaarden geven de 
temperaturen aan op het oppervlak van het MDF of de werkelijke 
temperatuur van de poedercoatinglaag zelf (objecttemperatuur).

minimum 5 min. verblijftijd bij 135 °C
of

minimum 3 min. verblijftijd bij 150 °C

De moffelcondities moeten aan alle zijden van de MDF, inclusief 
de randen, zorgvuldig worden gecontroleerd, aangezien de re-
sulterende oppervlaktekwaliteit sterk afhankelijk is van de mate 
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van uitharding. Onvoldoende uitgeharde poedercoatings zijn 
bros en hebben de neiging te scheuren. Er bestaat een uitzon-
derlijk risico op scheurtjes aan de randen en bij het frezen, vooral 
tijdens de vochtbehandeling en het opzwellen van het houtma-
teriaal. Dergelijke scheurtjes kunnen soms na enkele maanden 
gebruik ontstaan. Voor het meten van de uithardingsgraad zijn 
chemische resistentietesten niet geheel geschikt en slechts be-
perkt bruikbaar. 

TIGER Drylac® Wood Dual System
Het TIGER Drylac® Wood Dual System wordt gedefinieerd door 
een primer-poedercoating van serie 512 en een topcoat-poe-
dercoating van serie 530, 531 of 532. Beide poedercoatings zijn 
chemisch op elkaar afgestemd waardoor een zeer goede onder-
linge hechting wordt bereikt.

Optimale MDF-coatingkwaliteiten zonder scheurtjes kunnen wor-
den bereikt met behulp van het volgende coatingsysteem:

1e coating - Primer Serie 512:  90-130 µm 
2e coating - Top Coat Serie 530, 531 of 532: 50-90 µm 

Afhankelijk van het ontwerp van de productielijn moet per ge-
val worden bepaald hoe de uitharding van de serie 512 en de 
deklaag van de serie 530, 531 of 532 precies moet worden uit-
gevoerd om te kunnen worden gecoat zonder blaas- en scheur-
vorming. Over het algemeen is het aangewezen om de serie 
512 niet volledig uit te harden alvorens deze met de serie 530 te 
overlakken. In sommige gevallen kan een vergeling van de serie 
512 worden waargenomen, die echter geen invloed heeft op de 
algehele coatingkwaliteit.

Naast het testen van de oppervlaktekwaliteit volgens de meu-
belnormen wordt geadviseerd om extra vocht- en verouderings-
testen uit te voeren op gecoate substraten met boorgaten voor 
de constructie.

Aanbrengen van een primer voor 
vloeibaar lakken
TIGER Drylac® serie 512 kan ook worden gebruikt als primer 
voor vloeibare lakprocessen. Daarvoor moet de serie 512 vol-
ledig worden uitgehard. De vloeibare lak kan direct boven op de 
serie 512 of na het schuren worden aangebracht.

De resulterende kwaliteiten moeten per geval worden getest 
volgens de geldende normen. De geschiktheid voor de beoogde 
toepassing moet zorgvuldig worden getest.

MDF-kwaliteit
MDF-kwaliteiten moeten worden getest op geschiktheid voor het 
poedercoatproces. Eigenschappen zoals thermische stabiliteit, 
dichtheid, dichtheidsprofiel, interne hechtsterkte, vochtgehalte, 
type bindmiddel en type houtvezel spelen een cruciale rol. Deze 
eigenschappen moeten worden aangepast aan de moffeltech-
nologie. Overmatige thermische belasting van de MDF tijdens 
het coatingproces kan leiden tot scheurvorming aan de randen.

Thermisch beschadigde MDF kan zelfs enkele maanden na de 
productie scheurtjes aan de randen vertonen. Gaskatalytische 
IR-ovens zijn met succes gebruikt voor het uitharden van 3D-
poedercoatings op het oppervlak en de randen van de MDF.

Onze mondelinge en schriftelijke aanbevelingen voor het gebruik van 
onze producten zijn gebaseerd op ervaring en voldoen aan de huidige 
technische normen. Deze worden gegeven om de koper of gebruiker 
te ondersteunen. Ze zijn niet bindend en vormen geen aanvullende 
verbintenissen voor de aankoopovereenkomst. Ze ontslaan de koper 
niet van het verifiëren van de geschiktheid van onze producten voor de 
beoogde toepassing. Wij garanderen dat onze producten vrij zijn van 
gebreken en defecten, in dezelfde mate als beschreven in onze leverings- 
en betalingsvoorwaarden.
In het kader van ons productinformatieprogramma worden al onze 
productgegevensbladen regelmatig bijgewerkt, zodat u telkens over de 
laatste versie kunt beschikken. Ga daarvoor naar het downloadgedeelte 
van www.tiger-coatings.com om zeker te zijn dat u de meest recente 
versie van dit productgegevensblad hebt. De informatie op onze product-
gegevensbladen kan zonder kennisgeving door ons worden gewijzigd.

Dit productgegevensblad vervangt alle eerder gepubliceerde 
productgegevensbladen en opmerkingen voor klanten voor wat betreft 
de inhoud en dient louter om een algemeen productoverzicht te geven. 
Gelieve specifieke informatie aan te vragen voor producten die niet 
binnen onze standaard productenlijst vallen (meest recente versie).

De technische informatiebladen en leverings- en betalingsvoorwaarden, 
allemaal in hun meest recente versie, zijn beschikbaar als download 
op www.tiger-coatings.com en vormen een integraal deel van dit 
productgegevensblad.


