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PRODUKTA APRAKSTS

Izmantošana

Cinku saturoša pulverkrāsa, kas paredzēta kā gruntskrāsa iepriekš sagatavotām metāla virsmām un konstrukcijām.
Nodrošina augstu korozijas aizsardzību, kā arī lielisku mehānisko noturību un starpklājumu saķeri. 
Pulverkrāsai piemīt gāzu izvadīšanas īpašības no porainām virsmām.
Produktam piemīt laba plūstamība, tas labi klājas uz detaļu malām. Optimālai korozijas noturībai un lieliskam detaļu 
izskatam rekomendē minēto produktu pārklāt ar atbilstošām Jotun virskrāsām – Jotun Facade, Corro-Coat PE,
Tradex.

Tipiskākie krāsošanas objekti ir būvelementi, lauksaimniecības tehnika, mašīnbūves elementi, žogu sistēmas, 
publiskās metālkonstrukcijas, kā arī metālkonstrukcijas, kas atrodas tiešā piejūras zonā.

Approved

PULVERKRĀSAS ĪPAŠĪBAS

Apraksts Standarts Rezultāts

Pulverkrāsas īpatnējais svars 3.1 ± 0.1 kg/dm3

Pulverkrāsas uzglabāšana

Glabāt sausā un vēsā vietā. Maksimālā apkārtējā temperatūra 25 °C. Maksimālais relatīvais gaisa mitrums 60%.
Ja uzglabāšana ir ilgāka par 12 mēnešiem, iesakām pulverkrāsu pirms lietošanas pārbaudīt.

UZKLĀŠANA

Priekšapstrāde

Kopējā klājuma sistēmas kalpošanas kvalitāte lielā mērā ir atkarīga no virsmas priekšapstrādes kvalitātes, kā arī virs-
mas tipa. Iesakāmais priekšapstrādes veids ir smilšu strūklošana. Specifikācija atrodama „Application Guide of Powder 
Coatings on Steel”. Galvanizētām virsmām iesakāma viegla smilšu strūklošana.

Pulverkrāsas uzklāšana

Cietēšanas stadija Virsmas temperatūra Laiks

10 minūtes
6 minūtes

3-5 minūtes*
2-3 minūtes*

180 °C
200 °C

180 °C
200 °C

Pilnīgā

Daļējā

Piedāvāto sistēmu iespējams izmantot dažādos temperatūru režīmos – gan ar pilnīgi sacietējušu gruntskrāsas slāni,
gan daļēji sacietējušu.
Pārkrāsojot daļēji sacietējušu grunskrāsu, tiek sasniegta augstāka starpklājumu saķere starp gruntskrāsu un 
visrkrāsu.

Sastādīts: 2015.gada 11.martā 1 lapa

Šī datu lapa aizstāj iepriekšējo izstrādājuma redakciju.

Tehnisko datu lapas datus nepieciešams ņemt vērā kopā ar materiālu drošības lapās uzrādītajiem datiem. Jautājumu 
gadījumā lūdzam griezties pie tuvākā vietējā Jotun pārstāvja vai apmeklējot uzņēmuma mājas lapu www.jotun.com

Virskrāsas uzklāšanu ieteicams veikt pēc iespējas ātrākā laika posmā, bet ne vēlāk kā 12 stundu laikā kopš veikta 
detaļu gruntēšana. Krāsošanas slāņu saķeri nepieciešams pastāvīgi pārbaudīt.
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Aprīkojums

Materiāls paredzēts CORONA uzlādes aprīkojumam.

IZSKATS

Krāsas tonis

Glances pakāpe

Vidēji pelēks

No 60±10 saskaņā ar EN ISO 2813

Apraksts Standarts Rezultāts

Adhēzija EN ISO 2409 Krusteniskā griezuma novērtēšana Gt0 
(100% adhēzija)

Punktveida slodze ASTM D2794 60 collu-mārciņas iedarbība 
bez klājuma ieplaisāšanas 

Eriksena tests EN ISO 1520 Robojuma dziļums 5 mm 
bez klājuma ieplaisāšanas

Ūdens kondensāta tests ISO 6270-2 480h**, 720h***

Sāls miglas izturība ISO 9227 NSS 720h**, 1440h***

Sēra dioksīda tests 
mainīgā atmosfērā ar 
0,2 I SO2

ISO 3231 720h***

UZRĀDĪTIE REZULTĀTI

*Tipiski šim materiālam,kas uzklāts uz cinka fosfatēta paneļa (0.8 mm),kas pārklāts 60-80 mkm biezumā,izmantojot pilnībā sacietējušu virsmu.

**Sistēma 1:Smilšu strūklas apstrādāta virsma (Sa21/2) tērauda panelis,Primax Protect+Jotun Facade 2487.Kopējais biezums 160 mkm (grunts 80 
mkm + 80 mkm virskrāsa).

**Sistēma 2: Smilšu strūklas apstrādāta virsma (Sa21/2)+ dzelzs fosfāta apstrādāts tērauda panelis,Primax Protect+Jotun Facade 2487.Kopējais 
biezums 160 mkm (grunts 80 mkm + 80 mkm virskrāsa).

***Sistēma 3: Smilšu strūklas apstrādāta virsma (Sa21/2)+ cinka fosfāta apstrādāts tērauda panelis,Primax Protect+Jotun Facade 2487.Kopējais 
biezums 160 mkm (grunts 80 mkm + 80 mkm virskrāsa).

***Sistēma 4: Smilšu strūklas apstrādāta virsma (Sa21/2)cinkots viegli smilšots tērauda panelis,Primax Protect+Jotun Facade 2487.Kopējais biezums 
160 mkm (grunts 80 mkm + 80 mkm virskrāsa).

***Sistēma 5: Smilšu strūklas apstrādāta virsma (Sa21/2)cinkots hromatēts tērauda panelis,Primax Protect+Jotun Facade 2487.Kopējais biezums 160 
mkm (grunts 80 mkm + 80 mkm virskrāsa).
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Šī datu lapa aizstāj iepriekšējo izstrādājuma redakciju.

Tehnisko datu lapas datus nepieciešams ņemt vērā kopā ar materiālu drošības lapās uzrādītajiem datiem. Jautājumu 
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Tests veikts IFO: Virsmu tehnoloģiju institūts, Vācija 2014

Atruna

Šajā dokumentā sniegtā informācija ir balstīta uz ražotāja Jotun zināšanām, kas balstītas uz laboratorijas datiem un 
kas gūti arī praktiskajā pieredzē. Tomēr šie produkti ir tikai daļa no kopējā procesa un par cik uzklāšanas procesu 
mums nav iespējams ietekmēt, līdz ar to nav iespējams garantēt kopējo rezultātu. Gadījumā, ja klientiem rodas 
kādi jautājumi, lūgums griezties pie tuvākā Jotun pārstāvja. Jotun patur tiesības ieviest izmaiņas datos bez 
iepriekšēja paziņojuma.

Sastādīts: 2015. gada 11. martā 3 lapa

Šī datu lapa aizstāj iepriekšējo izstrādājuma redakciju.

Tehnisko datu lapas datus nepieciešams ņemt vērā kopā ar materiālu drošības lapās uzrādītajiem datiem. Jautājumu gadījumā 
lūdzam griezties pie tuvākā vietējā Jotun pārstāvja vai apmeklējot uzņēmuma mājas lapu www.jotun.com

Primax Protect un Jotun virskrāsas dažādās priekšapstrādes shēmās nodrošina antikorozijas noturību atbilstoši  
ISO 12944 standarta prasībām.


