TECHNICKÝ LIST

Datum: 03.01.2004

prášková barva:

Revize 03

epoxidová série 10
SLOŽENÍ:

Produkt výroben s epoxidovými pryskyřicemi, vhodnou katalýzou.
POUŽITÍ:
Pro své zvláštní charakteristiky, může bytí používán na kovové a nekovové výrobky:
železo, hliník a slitiny, sklo, keramika, pálená hlína, atd . a všeobecně na výrobky, které nejsou určené do venkovního
prostředí.
APLIKACE:
Prostřednictvím vhodného elektrostatického zařízení, stříkáním (s napětím vyšším než 30 kV), nebo triboelektrické,
nebo pomocí fluidního lůžka na teplé kusy.
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lesklý - lucido
polomatný (SMO) - matný (OP)
pololesklý (SML)
SML rychlý nebo BT (nízká teplota)
rychlé/funkční (trubky - aplikace elektrické)
strukturovaný
kladívkový
struktura

STUPEŃ LESKU: ISO 2813 – 60°

TOLLERANZA

TOLERANCE PŘI VYPALOVÁNÍ
10-12-16-17
-18 ......................7- 8 minut /200°C
14-20 minut /180°C
30-40 minut /150°C
13 .......4-5 minut /200°C
8-10 minut /180°C
25-30 minut /150°C
11 ......................10-12 minut /200°C
20-30 minut /180°C
14 ........6-7 minut /180°C
15-20 minut /150°C
20-25 minut /130°C
I.R.(infračervený)60-70 sekund/270°C

KARTA

Prášek zabalený v
krabici z kartonu o váze 25 kilogramů
nebo dle požadavku v Big-Bags od 400 kg

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Stabilita (skladovatelnost)
12 měsíců pro výrobky rychlé (13/14)
24 měsíců pro výrobky normální s teplotou nižší než 35°C
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Specifická váha

1,3-1,7 g/cm3 podle typu barvy

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Výtěžnost

cca 10-12 m2/Kg s tloušťkou kolem 60/50 µm

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PŘÍPRAVA POVRCHU
Doporučuje se pečlivé čištění vyplyvajících z požadavků (pískování, odmaštění, fosfatace nebo chromatace).

MECHANICKÉ VLASTNOSTI PŘI TLOUŠŤKE FILMU 50/60 µm
Přilnavost
Tvrdost Buchholz
Tvrdost tužka Wolff Wilborg
Tažnost Erichsen
Trn cylindrický (4 mm)
Náraz přímý
Náraz nepřímý

ISO 2409
ISO 2815
ASTM D 3363
ISO 15203
ISO 1519
ISO 6272
ISO 6272

GT∅
90 - 100
2H - 3H
7 mm
průchod zkoušky
5 Nm
4 Nm

CHEMICKÁ ODOLNOST
• odolává zředěným kyselinám a zásadám, alifatickým a aromatickým rozpouštědlům a alkoholu.
Není odolný vůči ketónovým a chlorovaným rozpouštědlům;
• solní mlha - ISO 7523 - po 500 hod. Žádná změna na štočku, koroze je nižší než 1 mm;
• kabina vlhkosti - ISO 6270 - po 1000 hod., žádná změna;
• testy byly vykonané na plíšcích, Unichim 0,8 mm, fosfátovaných.

Poznámka: Tyhle informace jsou výsledkem naše zkušeností, jakož i zkušenosti velkého množství našich klientů,
přesto uživatel, v souladu s vlastními nároky přebírá odpovědnost při aplikaci a experimentování s výrobky.

