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MATERIĀLA APRAKSTS

Izmantošana

Cinku nesaturošs pulverklājums, kas īpaši izveidots kā gruntskrāsa strūklotām virsmām. Materiāls izceļas ar lielisku 
korozijnoturību, paaugstinātu mehānisko izturību, nodrošina teicamu saķeri ar virsmu un starpklājumu saķeri. 
Šis produkts nodrošina teicamu plūstamību, ļauj efektīvi pārklāt izstrādājuma malas. Laba segtspēja. Optimālai 
virsmas aizsardzībai rekomendē izmantot atbilstošas poliestera virskrāsas kā Jotun Facade, Corro-Coat PE-F, Corro-
Coat PE vai Jotun Tradex.

Raksturīgā izmantošana: būvkonstrukcijas, lauksaimniecības tehnika, žogu konstrukcijas, publiskas metālkonstruk-
cijas pilsētvidē un piekrastes zonā.

Approved

PULVERKRĀSAS ĪPAŠĪBAS

Īpašība Standarts Rezultāts

Īpatnējais svars 1.65 ± 0.05 kg/dm3

Glabāšana

Glabāt sausā un vēsā vietā. Maksimālā t 25°C, relatīvais gaisa mitrums 60%. Uzglabāšanas laiks min 12 mēneši.

UZKLĀŠANA

Mehāniskā priekšapstrāde

Ķīmiskā priekšapstrāde

Piemērots apstrādes veids ir cinka fosfatēšana vai hroma vai bezhroma konversācijas klājuma izveide. Parasti 
nepieciešamais priekšapstrādes veids tiek norādīts dokumentācijā un ir atkarīgas no korozijas slodzes un paredzamā 
kalpošanas laika.

Vispārējais krāsošanas sistēmas kalpošanas laiks ir atkarīgs no priekšapstrādes kvalitātes un izmantotās virskrāsas.
Rekomendējamā priekšapstrāde ir strūklošana (grit blasting) saskaņā ar Jotun “Application Guide of Powder Coatings 
on Steel”. Strūklošanas priekšapstrāde ir piemērota vidējai aizsardzības nodrošināšanai. Galvanizētām virsmām 
nepieciešama viegla strūklas sagatavošana.

Pulverkrāsas uzklāšana

Cietēšanas laiki Virsmas temperatūra Laiks

12 minūtes
7 minūtes

180 °C
200 °C

Pilnīga sacietēšana

Lai nodrošinātu teicamu saķeri ar virskrāsu, rekomendējam veikt daļēju gruntskrāsas Primax Xtend polimerizāciju
(piem. atkarībā no detaļu izmēra un biezuma 4-8 minūtes pie 180 °C, vai 2-5 minūtes pie 200 °C).
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Šajā datu lapā sniegtā informācija balstās uz mūsu laboratorijās un praksē iegūtās pieredzes. Par cik produkts tiek izmantots bez 
mūsu uzraudzības mēs varam garantēt tā kvalitāti, bet ne gala rezultātu.
Jotun Powder Coatings patur tiesības bez brīdinājuma izdarīt izmaiņas tehniskajos datos.
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Uzklāšanas aprīkojums

Primax Xtend iespējams uzklāt ar Corona vai TRIBO sistēmas aprīkojumu.

7-12 minūtes
4-8 minūtes
2-5 minūtes

160 °C
180 °C
200 °C

Daļēja sacietēšana

Kopējā klājuma izveide tiek izveidota karsējot virskrāsu.

Gadījumos, kad klients ražošanā izmanto tiešās liesmas gāzes degļu krāsnis, nepieciešams pārliecināties vai 
starpklājumu saķere ir atbilstoša.

Rekomendējamā krāsns temperatūra max 200 °C.

Rekomendējam pārkrāsošanu veikt  pēc iespējas īsākā laika posmā.

IZSKATS
Krāsa

Glance
Primax Xtend  ir pieejams gaiši pelēkā tonī.

75± 15%EN ISO 2813 (60°)

Īpašība Standarts Rezultāts

Adhēzija* EN ISO 2409 (2 mm) Krusteniskais griezums Gt0 (100% adhēzija)

Punktveida slodze* ASTM D2794 >40 collu-mārciņas bez klājuma ieplaisāšanas

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

Izturība pret mitrumu ISO 6270-2 480 h**
720 h***

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

Sēra dioksīda 
korozijnoturība mainīgā 
vidē

ISO 3231 20 cikli / 480 h**
30 cikli / 720 h***

VEIKTSPĒJA

* Virsma - cinka fosfatēta tērauda loksne (0.8 mm) ar klājuma biezumu 70-90 µm.

** System 1: Strūklota (Sa 2½) Primax Xtend + Jotun Façade 2487, kopā ~160 µm (80 µm + 80 µm).

** System 2: Strūklota(Sa 2½) dzelzs fosfāts + Primax Xtend +Jotun Façade 2488, kopā ~160 µm (80 µm + 80 µm).

*** System 3: Strūklota (Sa 2½) cinka fosfāts + Primax Xtend + Jotun Façade 2488 , kopā ~160 µm (80 µm + 80 µm).

*** System 4: Cinkota virsma ar hroma konversācijas slāni + Primax Xtend+ Jotun Façade 2487 ,kopā ~160 µm (80 µm + 80 µm). Sāls miglas tests 
nav veikts.

*** System 5: Viegli strūklota cinkota virsma +Primax Xtend + Jotun Façade 2487 ,kopā ~160 µm (80 µm + 80 µm). Sāls miglas tests nav veikts.
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