
TEKNODUR COMBI 3430
Enskikt high solid polyuretanfärg

Specialegenskaper   
Enskiktsmålning  
Hög torrhalt  
Utmärkta UV och glansegenskaper 
Hög tolerans mot mekanisk påfrestning
Kostnadseffektiv process

Fördelar
Kortare produktionstid
Mindre VOC utsläpp
Hög kulör- och glanshållning
Långvarigt skydd
Lätt att applicera

TEKNODUR COMBI 3430 är en tvåkomponent rostskyddspigmenterad  
polyuretanfärg för stål, zink och aluminium ytor. De målade ytorna tål hård 
mekanisk påfrestning och hög UV strålning. TEKNODUR COMBI 3430 är en 
utmärkt produkt för maskiner och utrustning inom jordbruk-skogsbruk och 
stålkonstruktioner.

Tack vare sina utmärkta egenskaper och olika glanstal är TEKnOdUr COMbi 
3430 ett utmärkt val för kundanpassade krav.

Teknos har framgångsrikt sålt TEKnOdUr COMbi 3430 i mer än 10 år.
Vi delar gärna med oss av våra erfarenheter och kunnande.
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www.teknos.com

Test Referens DFT(µm) Resultat

Vidhäftning-dragprov iSO 4624 100 Värde över 6 MPa på blästrad yta (Sa2½)

neutral saltspray iSO 9227 80–120 inga defekter på färgfilmen efter 240 tim exponering (enl iSO 12944-6)

Vatten kondensation iSO 6270 80–120 inga defekter på färgfilmen efter 120 tim exponering (enl iSO 12944-6)

Glansbeständighet iSO 11507 100 Typiskt är 90% av ursprunglig glans 1000 tim QUVA exponering

Mekanisk nötning Taber test 100 i genomsnitt 55 mg förlust vid 1000 cykler med CS hjul och 1 kg last.

TEKNODUR COMBI 3430 – testresultat
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Fors MW
Sandvik Mining 
och ConstructionVäderstad

Tillverkar FArMA skogsvagnar 
och biGAb lyftsystem. Produk-
terna måste klara extrem meka-
nisk påfrestning och hårda vä-
derförhållanden.

Fors MW möter dessa kvali-
tetskrav genom att använda 
TEKnOdUr COMbi 3430.

www.forsmv.com

Erbjuder världens bredaste sorti-
ment av utrustning för bergsborr-
ning, bergsavverkning, bearbet- 
ning, demolering och bulkmateri-
alhantering.

deras krav på färgen är extremt 
höga när de gäller nötningsbe-
ständighet både i deras egen 
montering och i fält.

TEKnOdUr COMbi  3430 är en 
mångsidig produkt som säkerstäl-
ler samma resultat  i olika produk-
tionsprocesser och länder.

www.sandvik.com

Tillverkare av jordbruksmaskiner 
som använder TEKnOdUr 
COMbi 3430 på grund av dess 
utmärkta nötnings- och kemika-
liebeständighet.

detta bidrar till längre hållbarhet 
och klarar Väderstads och kun-
dernas kvalitetskrav

www.vaderstad.com


