
Tehnisko datu lapa

Jotun Facade sērija 2403, 2487, 2488

^(
ValidationDate).

15500 15500;15501;15502 3 3 1

PRODUKTA APRAKSTS

Izmantošana

Augstas kvalitātes TGIC cietinātāju nesaturoša poliestera pulverkrāsa. Izstrādāta, lai nodrošinātu austākās prasības,
kas tiek izvirzītas celtniecības industrijā. Nodrošina iltermiņa antikorozijas aizsardzību un nevainojamu izskatu un 
krāsas toņa noturību dažādu būvju elementiem un fasādēm.Minētā pulverkrāsa nodrošina labu plūstamību un 
uzklāšanas īpašības pat pēc recirkulācijas.

Pamatā paredzēts arhitektoniskā alumīnija izstrādājumiem un fasāžu apšuvuma paneļiem. Kopumā materiāla 
lieliskā kvalitāte un īpašības ļauj to izmantot arī citām metāliskām un nemetāliskām virsmām.
Ja gatavo izstrādājumu nepieciešams marķēt sietspiedē vai papildināt ar blīvējumu elementiem, iesakām 
veikt testu, lai pārliecinātos par materiālu saderību.

Approved

PULVERKRĀSAS ĪPAŠĪBAS 

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

Alumīnijs Hromatēšana vai bezhroma apstrāde

Tērauds

Cinkots tērauds

Beigu skalošana

Cinka fosfatēšana
Cinka fosfatēšana vai hromatēšana

Beigu skalošanas procesā ūdens vadītspēja būtu vēlama zem 30 µS/
cm.

Virsma Priekšapstrāde

Ņemot vērā lielo piedāvājumu bezhroma apstrādes procesa tirgū, rekomendējam izmantot Qualicoat un 
GSB sertificētus procesu. Sīkāka informācija pie materiālu izplatītājiem.

Parasti iesakāmie priekšapstrādes veidi ir sekojoši:

Kopējā klājuma sistēmas kalpošanas kvalitāte lielā mērā ir atkarīga no virsmas priekšapstrādes kvalitātes, kā arī 
virsmas tipa. Optimālu rezultātu sasniegšanai iesakām balstīties uz ķīmisko materiālu piegādātāju rekomendācijām.
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Aprīkojums

CORONA vai TRIBO uzlādes aprīkojums.

IZSKATS

Krāsas tonis

Glances pakāpe

Produktu iespējams saņemt plašā toņu gammā saskaņā ar RAL un NCS toņu 
katalogu.

30 ± 5
78 ± 5
88 ± 5

Saskaņā ar EN ISO 2813 (60°)
Sērija 2403
Sērija 2487
Sērija 2488

Apraksts Standarts Rezultāti

Klājuma cietība EN ISO 2815 Izturība saskaņā ar Bukholcu > 80

Punktveida slodze EN ISO 6272 /ASTM D2794 
(15.9mm)

23 collu-mārciņas (2.5 Nm) iedarbī-
ba bez klājuma ieplaisāšanas 

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

Lokanība EN ISO 1519 Liekšana uz cilindriska serdeņa 5 mm 
bez ieplaisāšanas

Adhēzija EN ISO 2409 (2mm) Krusteniskā griezuma novērtēšana 
Gt0 (100% adhēzija)

Virsma

Loksnes biezums(mm)
Klājuma biezums (µm)

0,8
Hromatēta alumīnija loksne

Saņemtie rezultāti:

Tehniskie parametri ir sniegti tipiskos apstākļos apstrādātai virsmai:

ĪPAŠĪBAS

60-90
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Būvjavas izturība EN 12206-1 Mūrjava viegli noņemama bez pēdām

Urbšanas un griešanas tests Bez atslāņošanās

Neitrāla sāls miglas noturība ASTM B117 Nav atslāņošanās pēc 100 stundām

Etiķskābes miglas noturība Pēc 1000 stundām max 16 mm iekļūšana 
zem klājuma. Griezums 10 cm

ISO 9227

SO2 saturoša mitruma izturība EN ISO 3231 (0.2 I SO2) Nav zemklājuma nokļūšanas pēc 30 
cikliem

Mitruma izturība Nav zemklājuma nokļūšanas pēc 1000 
stundām

EN ISO 6270-2

Paātrināta laika 
apstākļu iedarbība

Cikls: 4 st 50C UV un 4 st 40C kondensā-
cijā. Nebalē, lieliska glances noturība. Arī 
pēc 300 stundu testa

DIN EN ISO 11507 (UVB - 313)

Paātrināta laika 
apstākļu iedarbība

DIN EN ISO 11507 (UVA – 340) Cikls: 8 st 60C UV un 4 st 45C kondensā-
cijā. Nebalē, lieliska glances noturība. Arī 
pēc 300 stundu testa

Dabiska laika 
apstākļu iedarbība

Nebalē, lieliska glances noturība un 
krāsas stabilitāte. Arī pēc 12 mēn. 
ekspozīcijas

ISO 2810 (Dienvidflorida, 27 ºZ)

Virsmas liesmas izplatība BS 476 7.sadaļa – 1997 1. klase

Uguns izplatīšanās tests Izcils rādītājs(I=1)BS 476 6.sadaļa – 1989

Kopējā solārā atstarošana ASTM C 1549 2403R, 2487R, 2488R TSR ≥ 0.25

Apstiprinājumi

Produkta garantijas

Šis produkts ir sertificēts atbilstoši Qualicoat 1.klasei un GSB standarta prasībām un produktam piemīt 
AAMA 2603 prasībām atbilstošā klimatiskā noturība.

Ievērojot atbilstošās prasības un nosacījumus, produkts ir iekļauts garantiju sistēmā un nodrošina 10 gadu 
garantiju atbilstoši sagatavotām  alumīnija virsmām.

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.

Gadījumā, ja novērojamas tulkojuma neatbilstības materiālos, tad angļu valodā izdotais materiāls tiks uzskatīts par 
prioritāru.
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