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Serie 531 

HOOG REACTIEVE POEDERCOATING VOOR DECORATIEVE EN FUNCTIONELE 

COATING VAN MDF EN ANDERE HOUTMATERIALEN 
 

Typische toepassingen 

Industriële coating van MDF (medium density fiber board) en 

andere warmtegevoelige hout- en composietmaterialen. 

 
 

Productdetails 

 
Standaardverpakking In originele dozen van 20 kg per doos 

Materialen dienen zorgvuldig te worden gefreesd, geschuurd en 

eventueel thermisch geglad. Over het algemeen moet de 

voorbehandeling individueel worden gecontroleerd in 

geschiktheidstests. 

 
MDF-substraten moeten tot op zekere hoogte elektrisch 

geleidend zijn, zodat elektrostatische poederapplicatie mogelijk 

is. Meestal is een elektrische oppervlakteweerstand van 1010 - 

1011 Ω/□ voldoende. Indien het substraatmateriaal niet 

voldoende geleidend is, kan een voorverwarmingsproces 

worden toegepast om de coatbaarheid aan te passen. Als 

alternatief kan een elektrisch geleidende vloeibare grondlaag 

zoals TIGER Aqualac 510/70001 of 510/70002 worden gebruikt. 

Specifieke 

dichtheid (ISO 

8230-2) 

Theoretisc

he 

rendement 

 

1,2- 1,7 g/cm3, afhankelijk van 
pigmentatie 

 

bij 60 µm laagdikte 9,8-13,8 m2/kg 

afhankelijk van de dichtheid, zie richtlijn 

nr. 1072 

Opslagstabiliteit 6 maanden na de productiedatum onder 

droge omstandigheden onder de 15 °C, 

directe en langdurige blootstelling aan 

warmte vermijden. 

Vaste stof 100 % 
 
 

Kenmerken 

• zeer reactief 

• goede chemische weerstand 

• zeer goede mechanische eigenschappen 

• goede opslagstabiliteit 

• zeer goede lichtechtheid voor binnentoepassingen 
 

 

Afwerking | Kleuren 

• microtextuur, mat en zijdemat 

• glad design met textuur, mat en zijdemat 

• glad als babyhuid, zijdemat 

• metallic-effecten 

Op aanvraag zijn fijne texturen, ruwe texturen en 

sinaasappelschileffect leverbaar. De oppervlaktetexturen zijn 

afhankelijk van de formulering van de poedercoating en kunnen 

licht worden beïnvloed door de ingestelde oventemperatuur. 

Aangepaste kleuren zijn leverbaar op aanvraag. 
 

 

Voorbehandelingen 

Alle de te coaten oppervlakken dienen stof- en vetvrij te zijn. De 

substraten moeten op een geschikte wijze worden 

voorbehandeld om een optimale oppervlaktetextuur en hechting 

te bereiken. MDF en ander hout 

TIGER Drylac® Wood Dual System  

Voor het bereiken van optimale en scheurvrije MDF 
coatingkwaliteiten is de TIGER Drylac®

 Wood Dual System 
wordt aanbevolen. Het TIGER Drylac®

 Wood Dual System wordt 
gedefinieerd door een primer-poedercoating uit de serie 512 en 
een topcoat-poedercoating uit de serie 531. Beide 
poedercoatings zijn chemisch op elkaar afgestemd waardoor 
een zeer goede onderlinge hechting wordt bereikt. 

 
Het volgende coatingsysteem wordt geadviseerd: 

1e coating - Primer Serie 512: 90-130 µm 

2e Coat - Top Coat Serie 531: 60-90 µm 

 
Afhankelijk van het ontwerp van de productielijn moet per geval 

worden bepaald hoe de uitharding van de serie 512 en de 

deklaag van de serie 531 moet worden uitgevoerd om een 

kwalitatief hoogwaardige deklaag zonder blaas- en 

scheurvorming te verkrijgen. Over het algemeen is het 

aangewezen om de serie 512 niet volledig uit te harden 

alvorens deze met de serie 531 te overlakken. In sommige 

gevallen kan een vergeling van de serie 512 worden 

waargenomen, die echter geen invloed heeft op de algehele 

coatingkwaliteit. 

 
 

Ophanging 

De MDF is elektrisch geaard door de haak. Het is belangrijk dat 

het elektrische contact tussen haak en MDF goe wordt 

gecontroleerd. 

 
 

Applicatie 

Het meest gebruikt worden poederspuitpistolen met 

elektronische bediening. Het poeder moet worden aangebracht 

met behulp van automatische pistolen, tegenelektroden en 

systemen voor het scannen van het substraat. De aangebrachte 

laagdikte moet binnen nauwe toleranties worden gecontroleerd. P
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Veiligheid 

Veiligheidsinstructies zijn te vinden in het 
veiligheidsinformatieblad. 

 
 

Moffelcondities 

Afhankelijk van het proces en het ovenontwerp kunnen 

verschillende uithardingstijden worden bereikt. Belangrijk is dat 

de hier genoemde waarden alleen als indicatoren worden 

beschouwd en op de feitelijke coatinglijn moeten worden 

geverifieerd. Door het slechte warmtegeleidingsvermogen van 

MDF zal uitharding door IR-ovens tot de beste resultaten 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. verwijltijd bij 135 °C of 

minimum 3 min. verwijltijd bij 150 °C 

 
De moffelcondities moeten aan alle zijden van de MDF, inclusief 

de randen, zorgvuldig worden gecontroleerd, aangezien de 

resulterende oppervlaktekwaliteit sterk afhankelijk is van de 

mate van uitharding. Onvoldoende uitgeharde poedercoatings 

zijn bros en hebben de neiging te scheuren. Er bestaat een 

uitzonderlijk risico op scheurtjes aan de randen en bij het 

frezen, vooral tijdens de vochtbehandeling en het opzwellen van 

het houtmateriaal. 

Dergelijke scheurtjes kunnen soms na enkele maanden gebruik ontstaan. 

Het meten van de uithardingsgraad met behulp van chemische 

resistentietests is niet geheel geschikt en slechts beperkt bruikbaar. 

Naast het testen van de oppervlaktekwaliteit volgens de meubelnormen 

wordt geadviseerd om extra vocht- en verouderingstesten uit te voeren op 

gecoate substraten met boorgaten voor de constructie. Vanwege de 

veelheid aan houtmaterialen en de verschillende oventechnieken moeten 

de gedetailleerde uithardingscondities nauwkeurig per geval worden 

bepaald. 

 
 

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 moffeltechnologie. 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. 

 
Afhankelijk van de toepassing van het gecoate voorwerp wordt 

geadviseerd om MDF-kwaliteiten met een laag waterzwellingsgedrag te 

gebruiken om scheurtjes in de randen te voorkomen. Scheurtjes in de 

rand of het oppervlak kunnen worden veroorzaakt door dimensionale 

veranderingen als gevolg van vochtopname uit de omgeving. Aanbevolen 

wordt een grondlaagdikte van >90 µm aan de randen van goede kwaliteit 

MDF te gebruiken om voldoende weerstand tegen randscheurtjes te 

bereiken. 

 

 

Testresultaten 

Getest werden MDF-substraten gecoat met het TIGER Drylac® Wood-systeem en gemoffeld in IR-ovens 

 

testmethode test TIGER Drylac® Wood Dual TIGER Drylac® Wood Single Coat 

DIN 50986 

ISO 2808 

Laagdikte Serie 

512 Primer 
90-130 µm - 

DIN 50986 

ISO 2808 

Laagdikte Serie 

531 Top-coat 
60-90 µm 90-130 µm 

ISO 2813 Glans - 60° 10-80 10-80 

ISO 2409 
Hechting*1 

2 mm snijafstand 
klasse 0 klasse 0 

DIN 68861-1 Chemische weerstand 1 B 1 B 

DIN 68861-2 Slijtvastheid*1 2 B 2 B 

DIN 68861-4 Krasvastheid*1 4 D 4 D 

EN 12722 

DIN 68861-7 
Droge warmte*1 7 B-C 7 B-C 

EN 12721 

DIN 68861-8 
Vochtige warmte*1 8 A-B 8 A-B 

ANS/KCMA 

A161.1, sectie 

9-2*2 

AMK-richtlijn*3 

 
Temperatuur-, vochtigheids- en 

klimaatcyclustest 

 
 

Geen wijzigingen 

 
 

Scheur- en blaasvorming aan de randen 
mogelijk 

EN 15187 Lichtechtheid > 7 > 7 

TIGER 
Waterzwellingstest*4 

19 mm MDF 
6-24 uur 0-24 uur 

 

*1  Afhankelijk van de kleur en de oppervlaktetextuur 

*2  American National Standard/Kitchen Cabinet Manufacturer Association, VS 

*3 Arbeitskreis Moderne Küche, Duitsland 

*4 VDI-norm, VDI 2015 - Pulverbeschichtung von MDF und anderen Holzwerkstoffen 
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Disclaimer 

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 

productgegevensbladen 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, kunnen worden gedownload op www.tiger-

coatings.com en vormen een integraal deel van dit 

productgegevensblad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

gecertificeerd op 

basis van EN ISO 

9001 / 14001 

TIGER Coatings GmbH & Co. KG 

Negrellistrasse 36 | 4600 Wels | 

Oostenrijk T +43 / (0)7242 / 400-0 

F +43 / (0)7242 / 650 08 

E powdercoatings@tiger-coatings.com 

W www.tiger-coatings.com 
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