
TEKNODUR COMBI 3430
Korkean kuiva-aineen 1-kerrospolyuretaanimaali

Ominaisuudet   
1-kerrosmaali (Direct-to-Metal)
Korkea kuiva-ainepitoisuus
Erinomainen UV- ja kiillonkestävyys
Kestää hyvin mekaanista rasitusta
Käyttäjäystävällinen

Edut
Nopea tuotannon läpimenoaika
Vähemmän VOC -päästöjä
Korkealaatuinen ja kestävä
Pitkäaikainen korroosiosuoja
Helppo ruiskuttaa

TEKNODUR COMBI 3430 on 2-komponenttinen, niukkaliuotteinen, ruosteen-
estopigmentoitu polyuretaanimaali teräs-, sinkki- ja alumiinipinnoille. 

Maali muodostaa kalvon, joka kestää hyvin mekaanista rasitusta, säätä ja UV 
-säteilyä. TEKNODUR COMBI 3430 on erinomainen valinta koneille ja laitteille, 
joita käytetään maa- ja metsätaloudessa sekä teräsrakentamisessa.

Laajan kiiltoastevalikoiman sekä erinomaisen pinnanlaadun ansiosta TEKNODUR 
COMBI 3430 täyttää asiakkaiden yksilöllisimmätkin tarpeet.

Teknos on maalannut menestystarinoita TEKNODUR COMBI 3430 polyuretaani-
maalilla jo yli kymmenen vuotta. Annamme mielellämme tietotaitomme ja koke-
muksemme asiakkaidemme käyttöön!
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www.teknos.com

TEKNODUR COMBI 3430 – testitulokset
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as Fors MW 
sandvik Mining 
and Construction väderstad

valmistaa FARMA -puutavara-
perävaunuja ja BIGAB -vaihtola-
vajärjestelmiä. Tuotteiden maali-
pintojen täytyy kestää karujakin 
sääolosuhteita sekä äärimmäistä 
mekaanista rasitusta. Fors MW 
pystyy vastaamaan asiakkaiden 
korkeisiin laatuvaatimuksiin käyt-
tämällä TEKNODUR COMBI 
3430 polyuretaanimaalia.

www.forsmw.com

tarjoaa maailman laajimman tuo-
tevalikoiman laitteita kallionpo-
raukseen, louhintaan, murskauk- 
seen ja materiaalin käsittelyyn. 
Yrityksen laatuodotukset maali-
pinnan iskunkeston suhteen ovat 
erittäin korkeat, mikä on erityi-
sen tärkeää asennusvaiheessa. 
TEKNODUR COMBI 3430 on 
monikäyttöinen tuote, joka takaa 
tasalaatuisen lopputuloksen ym-
päri maailmaa sijaitsevissa tuo-
tantoprosesseissa.

www.sandvik.com

on maatalouskonevalmistaja, joka 
luottaa TEKNODUR COMBI 3430: 
een sen mekaanisen- ja kemialli-
sen rasituksen sietokyvyn vuoksi. 
Kestävä maalipinta pidentää tuot-
teen elinkaarta sekä varmistaa 
yrityslupauksen korkealaatuisista 
tuotteista. 

www.vaderstad.se

Testi  standardi Kuivakalvon- Testitulos
   paksuus (μm) 

Vetokoe ISO 4624  100  Tyypillisesti arvot yli 10 MPa ja jopa 20 MPa, 
    esikäsittelyasteen ollessa Sa 2½ 

Suolasumu ISO 9227  80–120  Ei muutoksia maalikalvossa 240 tunnin jälkeen (C3/M, ISO 12944-6)

Kosteudenkestävyys  ISO 6270  80–120  Ei muutoksia maalikalvossa 120 tunnin altistumisen jälkeen 
    (C3/M, ISO 12944-6)

Kiillon kesto ISO 11507  100  Tyypillisesti 90% kiillon säilyminen 1 000 tunnin 
    QUVA – altistumisen jälkeen

Mekaaninen kesto  Taber test  100  Tyypillinen arvo 55 mg (painonmenetys/1 000 kierrosta 
    käytettäessä CS17-kulutuslaikkaa ja 1 kg painoa)


