Karta techniczna

PENGUARD TIE COAT 100
Charakterystyka wyrobu
Penguard Tie Coat 100 jest dwuskladnikowa przeciwkorozyjna farba utwardzana poliamidem.

Zastosowanie
Jako uszczelniacz i powloka poprawiajaca przyczepnosc na powierzchnie pokryte gruntem
krzemianowo-cynkowym.

Grubosc powloki, wydajnosc
Grubosc powloki (µm)
Grubosc warstwy (µm)
Wydajnosc teoretyczna (m²/l)

Min.
30
70
14

Max.
50
120
8,4

Typowa
35
85
12

Wlasnosci fizyczne
Kolor
Zawartosc czesci
stalych % obj.
Temperatura zaplonu

czerwony
42 ± 2

VOC

480 gms/ltr UK-PG6/23(97). Appendix 3

25ºC ± 2 (Setaflash)

Polysk
Pólpolysk
Odpornosc na wode
Bardzo dobre
Odpornosc na
Bardzo dobre
scieranie
Odpornosc na
Doskonale
rozpuszczalniki
Odpornosc chemiczna Doskonale
Elastycznosc
Dobre
*Pomiar wg ISO 3233 : 1998 (E)

Przygotowanie powierzchni
Podloze czyste, suche, wolne od wszelkich zanieczyszczen. Powierzchnia powinna byc przygotowana
i oceniana wedlug ISO 8504.
Powierzchnia malowana
Czysta i utwardzona powloka gruntu krzemianowo-cynkowego (test MEK).
Inne podloze
Powloka moze byc stosowana na innym podlozu. Wiecej informacji mozna uzyskac w najblizszym
oddziale firmy Jotun.
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Warunki podczas malowania
Minimalna temperatura podloza 5 C i co najmniej 3 C powyzej punktu rosy otaczajacego powietrza;
pomiar temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza wykonac w poblizu podloza. Konieczna dobra
wentylacja w przestrzeni zamknietej, aby zapewnic prawidlowe schniecie. Powloka nie powinna byc
narazona na obciazenia chemiczne, mechaniczne oraz olej przed pelnym utwardzeniem

Metoda aplikacji
Natrysk
Pedzel

Stosowac natrysk bezpowietrzny lub powietrzny.
Zalecany przy zaprawkach i malej powierzchni, nalezy uzyskac specyfikowana grubosc
powloki.

Sposób stosowania
Proporcje mieszania (obj.)

2 czesci komp. A (baza) dokladnie wymieszac z 1 czescia komp. B
(utwardzacz)

Wstepne przereagowanie
30 minut.
Przydatnosc do stosowania 4 godziny (w wyzszej temp. czas krótszy.)
(23°C)
Rozcienczalnik/zmywacz
Jotun Thinner No. 17
Instrukcja aplikacji natryskiem bezpowietrznym
Cisnienie w dyszy
15 MPa (150 kp/cm² 2100 psi)
Srednica dyszy
0.018" (0.46 mm)
Kat natrysku dyszy
40-80º
Filtr
nalezy sprawdzic, czy filtry sa czyste.
Uwaga

Rozcienczalnik powinien byc dodany po zmieszaniu skladników. Przy
szczególnie trudnym podlozu mozna dodac 30% rozcienczalnika, aby
zlikwidowac "gazowanie" powloki krzemianowo-cynkowej.

Czas schniecia
Czas schniecia zalezy od cyrkulacji powietrza, temperatury, grubosci i ilosci powlok. Podane wartosci
sa typowe dla:
Ÿ
Dobrej wentylacji (warunki zewnetrzne lub swobodny przeplyw powietrza)
Ÿ
Typowej grubosci powloki
Ÿ
Jednej powloki na podlozu obojetnym.
Utwardzacz standardowy
Temperatura podloza
Powierzchnia sucha
Calkowite wyschniecie
Pelne utwardzenie
Ponowne malowanie, min.
Ponowne malowanie, max.
1.

10°C
2h
14 h
14 d

23°C
1h
6,5 h
7d

40°C
0,5 h
3h
3d

18 h

6h

3h

1

Podloze powinno byc wolne od wszelkich zanieczyszczen, produkty kredowania usuniete.

Powyzsze informacje nalezy traktowac jako wskazówki. Rzeczywisty czas schniecia moze ulec
zmianie w zaleznosci od grubosci powloki, warunków wentylacji, wilgotnosci powietrza, istniejacego
systemu malarskiego oraz wymagan mechanicznych powloki, przydatnosci do transportu
pomalowanego elementu, itp. Wymagania dotyczace konkretnego systemu powlokowego moga byc
przedstawione oddzielnie z uwzglednieniem rzeczywistych warunków.
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Zalecany system malarski
Resist 78 lub Resist 86
Penguard Tie Coat 100
Jotamastic 87
Hardtop AS

1 x 60 µm
1 x 35 µm
1 x 200 µm
1 x 50 µm

(grubosc powloki)
(grubosc powloki)
(grubosc powloki)
(grubosc powloki)

Moze byc specyfikowany inny system, w zaleznosci od p r z e z n a c z e n i a

Przechowywanie
Produkt musi byc przechowywany zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Zalecane jest
przechowywanie pojemników w
suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu, z dala od zródel ciepla i ognia.
Pojemniki powinny byc szczelnie zamkniete.

Przygotowanie
Ostroznie obchodzic sie z produktem. Starannie wymieszac przed uzyciem.

Opakowanie
20 litrowy zestaw: 13 litrów komp. A (baza) w 20 litrowym opakowaniu i 6.5 litra komp. B
(utwardzacz) w 10 litrowym opakowaniu.
Opakowania moga byc rózne w innych krajach, w zaleznosci od lokalnych przepisów.

BHP
Nalezy zwrócic uwage na ostrzezenia umieszczone na pojemniku. Stosowac w warunkach dobrej
wentylacji. Nie wdychac par i mgly produktu. Unikac kontaktu ze skóra. W przypadku
zanieczyszczenia skóry, nalezy natychmiast usunac material odpowiednim srodkiem zmywajacym,
mydlem i woda. W przypadku zanieczyszczenia oczu przemyc duza iloscia wody i natychmiast zwrócic
sie o pomoc lekarska.
Szczególowe informacje dotyczace BHP przy stosowaniu produktu znajduja sie w Karcie
Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego.

UWAGA
Informacje w Karcie Technicznej podane sa zgodnie z nasza najlepsza wiedza w oparciu o badania
laboratoryjne i doswiadczenia praktyczne. Poniewaz wyrób nie zawsze stosowany jest pod nasza kontrola,
mozemy gwarantowac jedynie jakosc wyrobu jako takiego. Zastrzegamy prawo do zmiany informacji
podanych w Karcie Technicznej bez uprzedzenia.
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Jotun jest firma o zasiegu swiatowym, posiadajaca fabryki, biura sprzedazy i magazyny w ponad 50 krajach.
Prosimy o odwiedzenie naszej strony internetowej www.jotun.com
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POWYZSZE WYDANIE ZASTEPUJE POPRZEDNIE

PENGUARD TIE COAT 100

Strona 4 / 4

