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TEKNOLAC COMBI 2280-02
alkydbaserad enskiktsfÄrg med hÅg torrhalt

FÇRGTYP

TEKNOLAC COMBI 2280-02 Är en alkydbaserad enskiktsfÄrg med hÅg torrhalt. InnehÇller aktiva
rostskyddspigment.

ANVÇNDNING

Avsedd fÅr enskiktsmÇlning, men kan Även anvÄndas som tÄckfÄrg i system med grundfÄrg, t.ex.
TEKNOLAC PRIMER 168. AnvÄnds fÅr mÇlning av stÇl dÄr man vill bygga upp skikttjockleken med fÇ
skikt och lÇga lÅsningsmedelsutslÄpp.

SPECIALEGENSKAPER

HÅg torrhalt, lÇg VOC-halt, god kemikaliebestÄndighet, snabb torkning och god utomhusbestÄndighet.
Kan pÇfÅras i skikttjocklekar upp till 300 Ém torr film utan risk fÅr rinningar.

TEKNISKA DATA
Torrhalt

63 volym-%

Totala massan av fasta Ämnen

ca 1370 g/l

Flyktiga organiska Ämnen (VOC)

ca 320 g/l

Rekommenderad skikttjocklek och Torrfilm (Ém)
teoretisk dryghet
80
120

VÇtfilm (Ém)

Teoretisk dryghet (mÑ/l)

126
190

7,9
5,2

Flera av fÄrgfilmens egenskaper fÅrÄndras dÇ Åvertjocka skikt appliceras, och dÄrfÅr rekommenderar vi
inte att produkten appliceras i skikttjocklekar som Är Åver tvÇfaldiga jÄmfÅrt med den stÅrsta
rekommenderade skikttjockleken.
Praktisk fÄrgÉtgÉng

VÄrdena Är beroende av flera faktorer, sÇsom ytans profil, form och storlek, appliceringsmetoden mm.

Torktid, +23ÑC / 50 % RH (torrfilm 80 Öm)
- klibbfri (DIN 53150:1995)
efter 2 h
- forcerad torkning, 60ÑC
60 min
ÜvermÉlningsbar
med sig sjÄlv
min.

ytans temperatur

+5ÑC
+23ÑC

max.

efter 1 d

-

efter 8 h

-

FÅrtunning och rengÅring av
redskap
Glans

TEKNOSOLV 1639,TEKNOSOLV 1602 (aromatfri fÅrtunning) eller TEKNOSOLV 9502

KulÅrer

FÄrgen ingÇr i Teknomix-nyanseringssystemet.
Kundanpassas efter Åverenskommelse.

SKYDDSMÇRKNING

Se sÄkerhetsdatabladet.

Matt

VÄnd
OBS! PÇ grund av risken fÅr sjÄlvantÄndning skall spill, sprutdamm och av produkten fÅrorenade
trasor, trassel mm. fÅrvaras pÇ brandsÄker plats i lufttÄta behÇllare, alternativt bÅr avfallet brÄnnas.
IndrÄnkning i vatten rekommenderas ocksÇ. (Se sÄkerhetsdatabladet, punkt 7.1.)
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Ytans fÅrbehandling

AnvÄnd metoder avsedda fÅr att avlÄgsna smuts och fett fÅr att rengÅra ytorna frÇn orenheter som fÅrsvÇrar
fÅrbehandlingen och appliceringen av fÄrg samt frÇn vattenlÅsliga salter. Beroende pÇ underlagets material gÅrs
fÅrbehandlingen enligt fÅljande:
STÖLYTOR: Valshud och rost avlÄgsnas med blÄstring till fÅrbehandlingsgrad Sa 2Ü (ISO 8501-1). PÇ tunnplÇtsytor
fÅrbÄttrar uppruggning av ytan fÄrgens vidhÄftning till underlaget.
TIDIGARE MÖLADE YTOR (áVERMÖLNINGSBARA): Orenheter som fÅrsvÇrar appliceringen av fÄrg (t.ex. fetter och
salter) avlÄgsnas. Ytorna bÅr vara torra och rena. Gamla fÄrgytor dÄr den maximala ÅvermÇlningsintervallen Åverskridits
bÅr dessutom uppruggas. Skadade partier fÅrbehandlas i enlighet med de krav som gÄller fÅr underlaget och
underhÇllsmÇlningen.
Platsen och tidpunkten fÅr fÅrbehandlingen bÅr vÄljas sÇ, att den behandlade ytan inte nedsmutsas eller blir fuktig fÅre
fortsatt behandling.

Shopprimer

Vid behov lÄmpar sig KORRO PVB shopprimer och KORRO E epoxishopprimer.

Applicering

FÄrgen omblandas vÄl fÅre anvÄndningen.
FÅr appliceringen rekommenderas hÅgtrycksspruta eller hÅgtrycksspruta med luftassisterad pistol (munstycke 0,013 0,018"). FÄrgen sprutas i ett jÄmnt skikt till den specificerade skikttjockleken. Speciell uppmÄrksamhet bÅr fÄstas vid
mÇlningen av kanter, hÅrn och svetssÅmmar. SmÇ omrÇden kan Även mÇlas med pensel, men dÇ mÇste man applicera
ett extra skikt fÅr att uppnÇ den specificerade skikttjockleken.

AppliceringsfÅrhÉllanden

Ytan som mÇlas skall vara torr. Under appliceringen och torktiden skall luftens, ytans och fÄrgens temperatur vara Åver
+5àC och den relativa luftfuktigheten under 80 %.

Databladets uppgifter Är riktvÄrden som grundar sig pÇ laboratoriefÅrsÅk och praktisk erfarenhet. Teknos ansvarar fÅr att produktens kvalitet ÅverensstÄmmer med vÇrt
kvalitetsprogram. Teknos ansvarar dÄremot inte fÅr den utfÅrda mÇlningsbehandlingen, dÇ denna i hÅg grad Är beroende av fÅrhÇllandena vid hantering och applicering.
Teknos ansvarar inte heller fÅr skador som uppkommit pÇ grund av felaktig anvÄndning av fÄrgprodukten. Produkten Är uteslutande avsedd fÅr yrkesmÄssigt bruk. Detta
fÅrutsÄtter att anvÄndaren besitter nÅdvÄndiga kunskaper fÅr att handha produkten pÇ ett bÇde tekniskt och arbetarskyddsmÄssigt riktigt sÄtt. De senaste versionerna av
Teknos datablad, sÄkerhetsdatablad och systemblad finns pÇ vÇra hemsidor www.teknos.com.

