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polyesterpulverfÄrg

FÅRGTYP INFRALIT PE 8340 polyesterpulver Är en TGIC-fri pulverfÄrg baserad pÅ hÇgklassigt polyesterharts.
Vid fÇrhÇjd temperatur smÄlter pulvret och fÇrnÄtas sÅ att den slutliga fÄrgfilmen bildas.

ANVÅNDNING INFRALIT PE 8340 lÄmpar sig fÇr anvÄndning pÅ stÅl- och aluminiumkonstruktioner pÅ objekt dÄr god
vÄderbestÄndighet krÄvs.

SPECIALEGENSKAPER INFRALIT PE 8340 bildar ett mekaniskt och kemiskt bestÄndigt skikt som har god
rostskyddsfÇrmÅga och som ytterst vÄl bibehÅller sin kulÇr och glans Även vid utomhusexponering.
INFRALIT PE 8340-00 Är ett universalpulver, som lÄmpar sig fÇr bÅde corona- och tribopistol.
Variant PE 8340-02 lÄmpar sig endast fÇr coronapistol.
Variant PE 8630-07 Är en pÄrlemorkulÇr.

TEKNISKA DATA
KulÇrer Enligt Çverenskommelse.

Glans 60É 50 - 65. Den uppmÄtta glansen fÇr pÄrlemorkulÇrer kan avvika frÅn det nÄmnda vÄrdet.

Dryghet 6 - 10 mÉ/kg beroende pÅ skikttjockleken

Skikttjocklekar Den rekommenderade skikttjockleken Är 60 - 100 Ñm.

InbrÄnningstid 20 min/170ÖC (metalltemperatur)
10 min/180ÖC (metalltemperatur).
6 min/200ÖC (metalltemperatur).

PulverfÄrgen skall uppnÅ den temperatur som rÅder inne i mÅleriet innan fÇrpackningen Çppnas.
Appliceringsegenskaperna kan fÇrsÄmras om pulvrets temperatur Är lÄgre Än detta.

SÅKERHETSFÑRESKRIFTER Pulvret Är ej brandfarligt, men kan tillsammans med luft bilda en blandning som i nÄrvaro av tillrÄcklig
antÄndningskÄlla kan fatta eld. Den nedre antÄndningsgrÄnsen, ovanfÇr vilken antÄndningen kan ske,
Är fÇr polyesterpulver ca 80 g/mÜ (Bundesanstalt fár Materialpráfung). Ventilationen i sprutboxen bÇr
dimensioneras sÅ, att luftens pulverhalt Är under 50 % av den nedre antÄndningsgrÄnsens vÄrde. DÅ
vÄrdet i boxen berÄknas, utesluts pulver som blivit kvar pÅ fÇremÅlets yta.
FÇr att fÇrhindra att pulverfÄrgen sprids frÅn sprutboxen till arbetslokalen, fÅr lufthastigheten i
sprutboxens inloppsÇppningar ej understiga 0,5 m/s.
Vid sprutning av pulvret bÇr andningsskydd och skyddshandskar anvÄndas. Pulver som fastnat pÅ
huden tvÄttas bort med tvÅl och vatten.
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BRUKSANVISNING
Ytans fÇrbehandling KALLVALSADE YTOR: Avfettning och zinkfosfatering.

ALUMINIUMYTOR: Avfettning och kromatering.

SKIKTETS EGENSKAPER

Underlaget kromaterat aluminium (100 x 300 x 0,6 mm), inbrÄnning 10 min/180ÖC. Testning 1 timme efter
inbrÄnningen:

Fysikaliska egenskaper Elasticitet (Erichsen, ISO 1520)
Slagfasthet (ASTM D2794; 15,9 mm diameter)
- framsida
- baksida
Bockning (ISO 1519)
VidhÄftning (gitterrits, EN ISO 2409)

Çver 6 mm

Çver 4,0 Nm
Çver 4,0 Nm
under 5 mm

GT 0

Databladets uppgifter Är riktvÄrden som grundar sig pÅ laboratoriefÇrsÇk och praktisk erfarenhet. Teknos ansvarar fÇr att produktens kvalitet ÇverensstÄmmer med vÅrt
kvalitetsprogram. Teknos ansvarar dÄremot inte fÇr den utfÇrda mÅlningsbehandlingen, dÅ denna i hÇg grad Är beroende av fÇrhÅllandena vid hantering och applicering.
Teknos ansvarar inte heller fÇr skador som uppkommit pÅ grund av felaktig anvÄndning av fÄrgprodukten. Produkten Är uteslutande avsedd fÇr yrkesmÄssigt bruk. Detta
fÇrutsÄtter att anvÄndaren besitter nÇdvÄndiga kunskaper fÇr att handha produkten pÅ ett bÅde tekniskt och arbetarskyddsmÄssigt riktigt sÄtt. De senaste versionerna av
Teknos datablad, sÄkerhetsdatablad och systemblad finns pÅ vÅra hemsidor www.teknos.com.


