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TEHNIČNI LIST 1538 
TEKNODUR COMBI 3430-39 

28.06.2019                                              Poliuretanska barva 
 

TIP BARVE TEKNODUR COMBI 3430-39 je dvokomponentna antikorozijska pigmentirana poliuretanska barva z 
nizkim deležem topila. Trdilec je alifatska izocianatna smola. 

 
UPORABA 

 
TEKNODUR COMBI 3430-39 se uporablja   kot   enoslojna   barva.   Barvo   lahko   uporabimo   tudi   
kot   pokrivno   barvo   v poliuretanskem  premaznem  sistemu.  Primerna  je  za  uporabo  na  jeklu,  
cinku  ali  aluminijasti površini. Barvo lahko  uporabljamo  na različnih podlagah  in  na površinah s staro 
barvo z dobrim  oprijemom. 

  
POSEBNE LASTNOSTI Barva tvori  film z  dobro mehansko ter vremensko odpornostjo. Kadar se pojavijo zahteve po ohranjanju 

sijaja   in barvnega odtenka zaključnega premaza, priporočamo uporabo TEKNODUR 0250 ali 
TEKNODUR 0290 poliuretanskega laka.  
Lastnosti barve so prilagojene za elektrostatsko nanašanje. 

  
CERTIFIKATI  
  
TEHNIČNI PODATKI  
Razmerje mešanja Baza (komp. A):                                                                                                          6 delov volumsko 

Trdilec (komp. B): TEKNODUR HARDENER 7230                                                    1 delov volumsko 

  

Čas uporabnosti mešanice, +23°C 1 1/2 ure 
  
Suha snov 
 

56 ±2% na volumen  
 

Skupna trdna masa cca. 850 g/l  
 

  
Hlapne organske spojine (HOS) 
 

cca. 420 g/l  
 

Priporočena debelina filma in 
teoretična poraba  
 
 

suh film (μm)                                       moker film (μm)                          teoretična poraba (m2/l)             
80                                                             142                                                 7,0                      
100                                                           178                                                 5,6                       
120                                                           214                                                  4,7 
 
Pri   uporabi produkta ne priporočamo predebelih nanosov, ker   se   lahko     spremenijo mnoge od 
lastnosti barve. Zato  ni   priporočeno nanašati več    od  dvojne debeline najvišje priporočene debeline 
filma. 

  
  
Praktična poraba Vrednosti so odvisne od načina nanašanja, pogojev na površini, izgub, itd. 
  
Čas sušenja, +23°C/50% RV (suhi 
film 80 μm) 
- prašno suh (ISO 9117-3:2010) 
- na otip suho (ISO 9117-5:2012) 
 
 

 
 
Po 30 min  
Po 5 urah 
 

Naslednji premaz, 50% RV (suhi 
film 80 μm) 
 

 z isto barvo 

temperatura površine min. max.* 

+5°C po 20 urah - 

+ 23 °C po 4 urah - 
 

 Povečanje debeline filma in naraščanje relativne vlažnosti zraka v sušilnem prostoru upočasni postopek sušenja in vpliva na lastnosti 
premaza. 

  

  
Redčenje 
 

Standardno razredčilo: TEKNOSOLV 9526, TEKNOSOLV 9521 ali TEKNOSOLV 6220. 
 

Čiščenje TEKNOCLEAN 6496 
  
Končni izgled 
 

sijaj 
 

Barve Po dogovoru 
 
 
 

VARNOSTNA OPOZORILA  Glejte varnostni list.  
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Podatki v tem tehničnem listu temeljijo na laboratorijskih testih in praktičnih izkušnjah. Številke so samo za orientacijo in so odvisne od na primer barve in sijaja. Ker nimamo 
nadzora nad pogoji in načinom uporabe, smo odgovorni le za kakovost izdelka in jamčimo, da je skladen z našim nadzorom kakovosti. Ne prevzemamo odgovornosti za 
kakršnokoli izgubo ali škodo, ki bi nastala zaradi uporabe izdelka v nasprotju z navodili ali predvideno uporabo. Zadnja verzija tehničnega lista, varnostnega lista ali sistema 
je na voljo na www.teknos.com. 

 

 

NAVODILA ZA UPORABO 

 

Priprava površine Odstranite s površine vse nečistoče, ki bi bile lahko škodljive za pripravo površine in barvanje. S 
primerno  metodo  odstranite  tudi  vodotopne  soli. Površine morajo biti ustrezno pripravljene za 
različne materiale: 
 
JEKLO: S peskanjem odstranite škajo in rjo do stopnje Sa 2 ½ (standard  ISO  8501-1). Pri tanki 
pločevini izboljšate oprijem barve na podlago z brušenjem. 
 
POCINKANE POVRŠINE: Vroče cinkani jekleni objekti, ki so izpostavljeni atmosferski koroziji se lahko 
barvajo, če so prej mokro peskani (SaS) do matiranega videza. Primerna čistilna sredstva so  npr.  
aluminijev  oksid  in  naravni  pesek.  Galvaniziranih  objektov,  ki  so  deloma  ali  v  celoti potopljeni, 
ni priporočeno barvati (po standardu ISO 12944-5). O barvanju vroče pocinkanih predmetov, ki so 
izpostavljeni imerziji, je treba posebej dogovoriti s Teknosom. 
Priporočeno je, da se nova pocinkana pločevina obdela z mokrim peskanjem (SaS). Površine, ki so 
zaradi  izpostavljenosti  zunanjim  vplivom matirale, se lahko obdela z RENSA STEEL  čistilnim 
sredstvom. 
 
ALUMINIJ: Površino  očistite  z RENSA STEEL  čistilnim sredstvom. Površine,  ki  so  izpostavljene 
vremenskim vplivom, je treba brusiti ali peskati (AlSaS). 
 
POVRŠINE S STARO BARVO PRIMERNE ZA PONOVNO BARVANJE: Odstranite vse nečistoče, ki 
bi bile lahko škodljive za nov nanos barve (npr. maščobe in soli). Površina mora biti suha in čista. 
Površina stare barve, ki je časovno presegla najdaljši predpisan čas za dodatni nanos, mora tudi biti  
obrušena.  Poškodovani  deli  morajo  biti  pripravljeni  v  skladu  z  zahtevami  za  podlago  in 
vzdrževanjem premaza.  
 
Kraj in čas priprave morata biti izbrana tako, da se površina ne umaže ali navlaži pred nadaljnjo 
obdelavo. 

  
Mešanje komponent Upoštevajte  podatek čas  uporabnosti mešanice za  pripravo  ustrezne  količine mešanice.  Pred  

barvanjem  morata  biti  barva  in  trdilec  zmešana  v  pravem  razmerju.  Mešajte temeljito do dna 
mešalne posode. Nezadostno mešanje in napačno mešalno razmerje imata za posledico nepopolno 
utrjevanje in neustrezne lastnosti končnega premaza. 

  
Aplikacija Pred uporabo barvo temeljito premešajte.  

Če je potrebno, barvo redčite s TEKNOSOLV 9526, TEKNOSOLV 6220 ali TEKNOSOLV 9521. 
Ne uporabljajte univerzalnih razredčil, ker reagirajo s trdilcem. 
Nanašajte z običajnim brizganjem ali z brezzračnim brizganjem ("airless spray"). Primerna je šoba 
0,011–0,015". 
  
Trdilec in pripravljena barvna mešanica vsebujeta izocianate. V slabo prezračevanih prostorih in še 
posebno, ker se uporablja brizganje, priporočamo uporabo respiratorja  z  dovodom zraka. Za 
kratkotrajno ali občasno delo, lahko uporabite tudi masko s kombiniranim filtrom A2-P2,seveda pa 
morate v tem primeru zaščititi tudi oči in obraz.  
 
Trdilec odpirajte previdno, saj med skladiščenjem lahko naraste tlak v posodi. 

 Pred uporabo očistite brizgalno pištolo in ostalo opremo s predpisanim razredčilom. 
 

Pogoji za nanos Površina, ki jo barvate, mora biti suha. Med aplikacijo in v času sušenja naj bo temperatura zraka v 
okolici, temperatura površine in barve nad +5°C. Relativna vlažnost zraka naj bo nižja od 80%.  
Prav tako mora biti med nanašanjem in sušenjem temperatura premaza in barvane površine vsaj za 
3°C višja od temperaturo rosišča zraka v okolici. 
 

DODATNE INFORMACIJE Rok  uporabnosti je naveden na  etiketi. Trdilec  reagira  z  zračno  vlago . Hranite  v  hladnem  in  
suhem  prostoru  v  tesno  zaprtih posodah.   
 
Odprt trdilec porabite v 14 dneh.  
 
Dodatne uporabne informacije za pripravo površine najdete v standardih EN ISO 12944-4 in ISO 
8501-2. 

 


