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TEKNOLAC PRIMER 0168-00
alkydgrundfÄrg

FÅRGTYP

TEKNOLAC PRIMER 0168-00 Är en lufftorkande alkydbaserad grundfÄrg. InnehÅller
aktiva rostskyddspigment.

ANVÅNDNING

FÇr mÅlning av stÅldetaljer som anvÄnds inom- och utomhus.

SPECIALEGENSKAPER

Snabbtorkande med mycket goda korrosionsskyddande egenskaper. AnvÄnds som
rostskyddsgrundfÄrg i fÄrgsystem med tÄckfÄrg. FÇrbÄttrar vidhÄftningen mot
underlaget. Mycket goda appliceringsegenskaper.

TEKNISKA DATA
Torrhalt
(ISO 3233)
Totala massan av fasta
Ämnen

48 Ä2 volym-%
ca. 830 g/l
ca. 470 g/l

Flyktiga organiska Ämnen
(VOC)
Rekommenderad skikttjocklek Torrfilm (Åm)
och teoretisk dryghet
40
80

VÇtfilm (Åm)

Teoretisk dryghet (mÉ/l)

83
166

12,0
6,0

Flera av fÑrgfilmens egenskaper fÖrÑndras dÇ Övertjocka skikt appliceras, och dÑrfÖr
rekommenderar vi inte att produkten appliceras i skikttjocklekar som Ñr Över tvÇfaldiga
jÑmfÖrt med den stÖrsta rekommenderade skikttjockleken.
Praktisk fÄrgÇtgÇng

VÑrdena Ñr beroende av flera faktorer, sÇsom ytans profil, form och storlek,
appliceringsmetoden mm.

Torktid, +23ÉC / 50 % RH (torrfilm 40 Ñm)
- dammtorr (ISO 9117-3:2010) efter 20 min
- klibbfri (DIN 53150:1995)
efter 20 min
80ÜC / 15 min
- forcerad torkning
ÖvermÇlningsbar, 50 % RH
(torrfilm 40 Ñm)

med sig sjÄlv, TEKNOLAC-serien,
TEKNOSYNT-serien eller
TEKNOLAC COMBI -serien
+5ÉC

+23ÉC

efter 4 h
efter 40 min
min.
max. Angivna vÑrden fÖr torktider och ÖvermÇlningsbarhet kan variera beroende pÇ
skikttjocklek och torkfÖrhÇllanden.
ákad skikttjocklek och hÖgre relativ luftfuktighet i torkningsutrymmet fÖrlÑnger i
allmÑnhet torkningen.
FÜrtunning och rengÜring av
redskap
Glans

TEKNOSOLV 9502, TEKNOSOLV 1639

KulÜrer

GrÇ (RAL 7032 / D205), rÖdbrun, vit, gul och svart

SKYDDSMÅRKNING

Se sÑkerhetsdatabladet.
OBS! PÇ grund av risken fÖr sjÑlvantÑndning skall spill, sprutdamm och av produkten
fÖrorenade trasor, trassel mm. fÖrvaras pÇ brandsÑker plats i lufttÑta behÇllare,
alternativt bÖr avfallet brÑnnas. IndrÑnkning i vatten rekommenderas ocksÇ. (Se
sÑkerhetsdatabladet, punkt 7.1.)
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BRUKSANVISNING
Ytans fÜrbehandling

AnvÑnd metoder avsedda fÖr att avlÑgsna smuts och fett fÖr att rengÖra ytorna frÇn orenheter som
fÖrsvÇrar fÖrbehandlingen och appliceringen av fÑrg samt frÇn vattenlÖsliga salter. Beroende pÇ
underlagets material gÖrs fÖrbehandlingen enligt fÖljande:
STàLYTOR: Valshud och rost avlÑgsnas med blÑstring till fÖrbehandlingsgrad Sa 2â (ISO 8501-1).
PÇ tunnplÇtsytor fÖrbÑttrar uppruggning av ytan fÑrgens vidhÑftning till underlaget.
TIDIGARE MàLADE YTOR (áVERMàLNINGSBARA): Orenheter som fÖrsvÇrar appliceringen av
fÑrg (t.ex. fetter och salter) avlÑgsnas. Ytorna bÖr vara torra och rena. Gamla fÑrgytor dÑr den
maximala ÖvermÇlningsintervallen Överskridits bÖr dessutom uppruggas. Skadade partier
fÖrbehandlas i enlighet med de krav som gÑller fÖr underlaget och underhÇllsmÇlningen.
Platsen och tidpunkten fÖr fÖrbehandlingen bÖr vÑljas sÇ, att den behandlade ytan inte nedsmutsas
eller blir fuktig fÖre fortsatt behandling.

Shopprimer

Vid behov lÑmpar sig KORRO PVB shopprimer, KORRO E epoxishopprimer och KORRO SS
zinksilikatshopprimer.

Applicering

FÑrgen omblandas vÑl fÖre anvÑndningen.
FÖr appliceringen rekommenderas hÖgtrycksspruta (munstycke 0,013 - 0,018"). FÑrgen sprutas i ett
jÑmnt skikt till den specificerade skikttjockleken. Speciell uppmÑrksamhet bÖr fÑstas vid mÇlningen
av kanter, hÖrn och svetssÖmmar. SmÇ omrÇden kan Ñven mÇlas med pensel, men dÇ mÇste man
applicera ett extra skikt fÖr att uppnÇ den specificerade skikttjockleken.

AppliceringsfÜrhÇlland Ytan som mÇlas ska vara torr. Under appliceringen och torktiden ska luftens, ytans och fÑrgens
temperatur vara Över +5ÜC och den relativa luftfuktigheten under 80 %.
en
ÖVRIG INFORMATION LagringsbestÑndigheten anges pÇ etiketten. BÖr lagras svalt och i tÑtt fÖrsluten fÖrpackning.

VARIANTER AV TEKNOLAC PRIMER 0168
Variant
91
10

Volymtorrhalt
ca 50 %
ca 49 %

AnmÄrkning
HB, high build med snabb hanterbarhet
FÖr anvÑndning under vissa 2K-tÑckfÑrger

Databladets uppgifter Ñr riktvÑrden som grundar sig pÇ laboratoriefÖrsÖk och praktisk erfarenhet. Teknos ansvarar fÖr att produktens kvalitet ÖverensstÑmmer med
vÇrt kvalitetsprogram. Teknos ansvarar dÑremot inte fÖr den utfÖrda mÇlningsbehandlingen, dÇ denna i hÖg grad Ñr beroende av fÖrhÇllandena vid hantering och
applicering. Teknos ansvarar inte heller fÖr skador som uppkommit pÇ grund av felaktig anvÑndning av fÑrgprodukten. Produkten Ñr uteslutande avsedd fÖr
yrkesmÑssigt bruk. Detta fÖrutsÑtter att anvÑndaren besitter nÖdvÑndiga kunskaper fÖr att handha produkten pÇ ett bÇde tekniskt och arbetarskyddsmÑssigt riktigt sÑtt.
De senaste versionerna av Teknos datablad, sÑkerhetsdatablad och systemblad finns pÇ vÇra hemsidor www.teknos.com.

