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16442 UniBar ZFC

Universāla epoksīda gruntskrāsa/klājums, kas satur antikorozijas pigmentus un inertās 

pildvielas. Viegli klājas biezās kārtās, labi sedzas arī uz konstrukciju malām. 16442 UniBar ZFC ir 

īpaši izveidots produkts jaunām metāla konstrukcijām, kur augstā antikorozijas noturība ir 

apvienota  ar produkta ātro žūšanas laiku un nelieliem šķīdinātāju izmešiem. Šis ir 

multifunkcionāls klājums, kas nodrošina augstu antikorozijas noturību (6 mēneši sāls miglas 

kamerā). 

IZMANTOŠANA

Komponenšu
sajaukšana:

Bāze (16442 UniBar ZFC) - 4 daļas pēc apjoma    
Cietinātājs (UniBar 911V) – 1 daļa pēc apjoma 

Izmantojot mikseri, kārtīgi samaisīt kompo-
nentes. Maisījuma temperatūrai jābūt augstākai 
par +10°C visa krāsošanas procesa laikā. 

Materiāls ir gatavs izmantošanai bez 
atšķaidīšanas izmantojot augstspiediena krā-
sošanas sūkni. Izmantojot gaisa pistoli, iespēja-
ma krāsas atšķaidīšana ar atšķaidītāju EP5800. 
Izmantojot elektrostatisko krāsošanu izmantot 
atšķaidītāju ES 5401.

5 stundas pēc komponenšu sajaukšanas pie 
+20°C. 

Lai nodrošinātu optimālus apstākļus klājuma 
žūšanai un sacietēšanai, nepieciešams sekot 
temperatūras režīmam, kas nedrīkst būt 
mazāks par +10°C un krāsojamās konstrukcijas 
temperatūrai ir jāpārsniedz rasas punkta 
temperatūru par 3°C. Nodrošināt atbilstošu 
ventilāciju. 

Parasti ieteic izmantot augstspiediena sūkņus vai 
kombinēto metodi (Airmix). Uzklājot ar otu iespē-
jams klājuma biezuma nevienmērīgums. 

Sagatavošana
pirms izman-
tošanas:

Atšķaidīšana:

    

Masījuma 
derīgums:

Uzklāšana:

  

Uzklāšanas 
metodes:

MATERIĀLA TEHNISKIE PARAMETRI

Glances pakāpe: Zīdaini glancēts

Krāsa: Standarta, iespējams pēc RAL

Sauso vielu daudzums: ± 68% pēc maisījuma apjoma

VOC*: ≤ 290 gr/l

Sausā klājuma biezums: 60-140 µm

Teorētiskais patēriņš: 8,5m2/l pie 80 µm

Siltumnoturība: Max 150°C sausā karstuma

Blīvums: ± 1,45 kg/l maisījumam pie 20°C

Žūšanas laiks pie 60 µm:

Temperatūra 5°C                   10°C                   15°C                   30°C
Putekļi nelīp 6 stundas       4 stundas         2 stunda           1 stunda
Var pārvietot pēc 30 stundas    16 stundas       8 stundas         6 stundas
Nākošā kārta 24 stundas    16 stundas       8 stundas         6 stundas

Virsmai jābūt sausai. Krāsošanas un žūšanas laikā izvairīties no mitruma 
nokļūšanas uz virsmas, apkārtējā gaisa relatīvajam mitrumam jābūt līdz 80%.
Gadījumā, ja krāsošanas vai žūšanas procesā uz virsmām nokļūst ūdens ir 
ievērojami balti plankumi. Strādājot pie zemām temperatūrām, iespējams 
izmantot ziemas cietinātāju.

Produkta datu lapaSustainable Coating Solutions

ĪPAŠĪBAS

Izteikti augsta saķere ar virsmu
Augstas barjerīpašības
Lieliskas antikorozijas īpašības
Augsta izturība liecē
Sertificēts saskaņā ar COT KO 16.76
Noturīgs klājums pret ūdens iedarbību, vairumu atšķaidītāju un ķimikāliju
Izmantojot ārdarbos paredzēts pārklāt ar atbilstošu virskrāsu
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UZKLĀŠANAS APSTĀKĻI

Augstsp. metode Airmix

Atšķaidītājs EP5800 EP5800

Atšķ. daudzums 0-10% pēc apjoma 5-10% pēc apjoma

Sprauslas diam. 0,015” 0,015”

Darba spiediens 140-160 bar 70-100 bar

Sausā klājuma biez.   60-140 µm 60-140 µm

Ota/rullītis Gaisa pistole

Atšķaidītājs S5102 EP5800 
Atšķ. daudzums 0-5% pēc apjoma 5-10% pēc apjoma

Sprauslas diam. 2-2,5mm

Darba spiediens 3-4 bar

Sausā klājuma biez.     60 µm 60-140 µm

Instrumentu tīrīšana: Uzreiz pēc darbu beigšanas                        
ar EP5800

PAPILDINFORMĀCIJA

Fasējums: 20L spaiņi un 200L mucas. Atšķaidītājs 25L
kannās vai 200L mucās

Glabāšanas
laiks:

12 mēneši oriģinālā iepakojumā, telpās ar 
gaisa temperatūru no +5°C līdz +40°C

DROŠĪBAS MĒRI

Apzīmējumi saskaņā ar EU Nr 67/548/EEG 
Indīgs šķidrums, kairina ādu, acis un elpceļus. Gadījumā, ja nokļūst 
acīs nekavējoties skalot ar lielu ūdens daudzumu un meklēt 
medicīnisko palīdzību. Darba laikā nesmēķēt un nelietot pārtiku 
UN 1263 

*VOC - viegli gaistošo organisko savienojumu daudzums

AWARE
AWARE (akronīms: Adequate Warning and Air Requirement) ir 
kodēšanas sistēma produktiem, kas satur VOC, rīks produktu ražotājiem, 
risku novērtēšanas atbalstam un produktu inovācijai. Papildus to var 
lietot gala lietotāju saziņai, lai tos informētu par bīstamo produktu 
potenciālajiem veselības riskiem. Sistēma ir bāzēta uz norvēģu OAR 
(Occupational Air Requirement) konceptu un dāņu MAL-code sistēmas 
konceptu. AWARE kods sastāv no diviem cipariem, atdalītiem ar domu 
zīmi. Abi cipari ir  izveidoti balstoties uz fiziski-ķīmiskajiem apsvērumiem 
un adaptēti EDPD (European Dangerous Preparations Directive) 
direktīvā. Pirmais cipars ir izteikts kā kubikmetri nepieciešamā svaigā 
gaisa darba vietā, lai vājinātu emisijas no viena litra izmantotā produkta, 
lai pārliecinātos, ka netiek pārsniegts OEL (Occupational Exposure Limit) 
līmenis. Otrais cipars ir atvasināts no R frāzēm, kuras ir piešķirtas šī pro-
dukta vielām. Šādā veidā AWARE ir rīks, kas var tikt izmantots produktu, 
kā arī to sastāvdaļu risku identifikācijai. Augstāks AWARE skaitlis apzīmē 
augstāku risku, tas ir perfekts rīks lai nodrošinātu bīstamu produktu 
aizstāšanu.

PRIEKŠAPSTRĀDE
Priekšapstrāde, neapstrādāts tērauds:  
Virsmai ir nepieciešama priekšapstrāde saskaņā ar ISO12944 4. nodaļas §
6.2.3. Notīriet smēres, eļļas, netīrmus u.c. izmantojot attiecīgu tīrīšanas 
aģentu, piemēram ENVICLEAN PR (izmantošanai skatīt produkta datu 
lapu) un noskalojiet ar augstspiediena ūdens strūklu. Smilšstrūklas 
apstrāde līdz Sa 2½ saskaņā ar ISO 8501-1. Pēc apstrādes notīriet visus 
putekļus no virsmas ar saspiestu gaisu, kas nesatur mitrumu. Uzklājiet 
pirmo klājuma slāni 6 stundu laikā. Gadījumā, ja galējā klājuma slānis tiek 
uzklāts būvlaukumā, jāveic papildus piesardzības pasākumi.
Priekšapstrāde, cinkotas virsmas: 
Virsmai ir nepieciešama priekšapstrāde saskaņā ar ISO12944 4. nodaļas §
6.2.3.4.1 (uzmatēt virsmu ar vieglu smilšstrūklu). Skatīt NEN5254 Duplex
sistēmām. Notīriet smēres, eļļas, netīrmus u.c. izmantojot attiecīgu 
tīrīšanas aģentu, piemēram ENVICLEAN PR (izmantošanai skatīt produk-
ta datu lapu). Viegli uzmatējiet virsmu (abrazīva lielums: 0.3 - 0.5mm). 
Pēc strūklas izmantošanas visai virsmai jāizskatās vienveidīgi līdzenai.
Atkarībā no cinka slāņa biezuma, saskaņā ar NEN5254, max. 5 - 10 µm no 
cinka slāņa var tikt noņemts. Pēc strūklošanas noņemiet visus putekļus 
no virsmas ar saspiestu gaisu, bez mitruma. Uzklājiet pirmo klājuma 
slāni 2 stundu laikā.

TESTU DATI

Paātrināta klimatiskā iedarbība: 
ISO 11507 / ASTM G154

n.a.

Ekspozīcija āra apstākļos: 
ISO 2810

2 gadi

Sāls migla: 
ISO 9227-NSS / ASTM B 117    
Pull off (pirms/pēc sāls miglas): 
ISO 4624 / ASTM D4541

4000 stundas 

5,5/5,3 MPa

Korozijnoturība: 
TNO Electrochemical Impedance 
Spectroscopy (EIS)

R
c
 3,5*109, n=0,96 (21 diena) 

Sistēma 16442 (DTM)

Izturība liecē: 
ISO 1519 / ASTM D522 
Cylindrical mandrel

25 mm

Iegremdēšana:
ISO 2812-2/1 ASTM D543X

Saskaņā ar COT KO 16.76

2 dienas destilētā ūdenī
5 dienas jūras ūdenī
5 dienas minerāleļļā
Sertificēts
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GARANTIJAS UN ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS
Augstākminētā tehniskā informācija ir sniegta balstoties uz ražotāja zināšanām par produktu. Minētam produktam ir ierobežota garantijas atbildība. Tipveida 
garantijas līgumu var noslēgt tikai Baril Coatings, kas nosaka garantiju apjomu un apstākļus. Ražotājs nenes jebkādu atbildību, kas saistīta ar minētā produkta 
izmantošanu.

16442 UniBar ZFC

AIZSARGKLĀJUMI
Mūsu aizsargklājumi izceļas ar to izturību, elastību, saķeri, vieglu 
uzklāšanu, antikorozijas īpašībām kā arī ķīmisko un mehānisko 
izturību. Šis ir rezultāts mūsu klājumu ķīmijas plašajai kompetencei 
kombinācijā ar izpratni par mūsu klientu prasībām un vēlmēm. 
Klājumu sistēmas atbilst ISO 12944 un ir saskaņā ar starptautiskajām 
VOC vadlīnijām.  

ANTIKOROZIJAS SISTĒMAS
Zemāk atradīsiet dažas no krāsu sistēmām, kuras var izmantot 
saskaņā ar ISO 12944 standartu. Konkrētu risinājumu un ieteikumu 
saņemšanai par krāsu sistēmām, lūdzu sazinieties ar Baril Coatings, 
vai mūsu vietējo pārstāvi.

Sistēma 1 Korozijas klase C1/C2
16442 UniBar ZFC (60µm) 

Sistēma 2 Korozijas Klase C3
16442 UniBar ZFC (80µm) 
17443 PolyCoat HS (60µm) 

Sistēma 3 Korozijas klase C5
16442 UniBar ZFC (80µm) 
16743 UniBar SteelKote® Miox (100µm)
17443 PolyCoatHS (80µm)

PIELABOŠANA
Bojājumu un neapstrādāto daļu pielabošana būvlaukumā. Notīriet 
smēres, eļļas, netīrmus u.c. izmantojot attiecīgu tīrīšanas aģentu, 
piemēram ENVICLEAN PR (izmantošanai skatīt produkta datu lapu). 
Notīriet rūsu no visiem mehāniskajiem bojājumiem, kuri ir radušies trans-
portējot un montējot, kā arī no neapstrādātām metināšanas loksnēm un 
metināšanas vietām un apdegumiem ar rotējošu tērauda stiepļu birstēm, 
slīpēšanas diskiem vai tērauda stiepļu birstēm un rupju smilšpapīru līdz 
St3, saskaņā ar ISO 8501-1.

Izlīdziniet pāreju no notīrītajām daļām uz daļām neskartiem krāsu klāju-
miem, slīpējot un skrāpējot. 

Pēc slīpēšanas notīriet visus putekļus no virsmas ar saspiestu gaisu, bez 
mitruma. Pēc tam pielabojiet objektu ar visu krāsu sistēmu, ņemot vērā 
krāsu uzklāšanas apstākļus.

Pielabojiet vieglus virsmas bojājumus tikai ar virsējā klājuma produktu, 
ņemot vērā krāsu uzklāšanas apstākļus

UZTURĒŠANA
Rekomendējam tīrīt virsmas regulāri un kontrolēt krāsu klājumu defektus 
ik gadu. Pielabojiet jebkuru no defektiem ar oriģinālajām krāsu sistēmām.

TEHNISKAIS ATBALSTS
Baril Coatings B.V. piedāvā vairāk kā tikai padomus. Mēs piedāvājam 
pilnu servisa risinājumu no galvenā uzņēmēja līdz pat krāsošanas darbu 
veicējam.

Lai nodrošinātu nepieciešamos rādītājus izturības ziņā, Baril Coatings 
piedāvā pilnu tehnisko atbalstu un uzraudzību ieviešanas un uzklāšanas 
procesa pabeigšanas laikā, saskaņā ar ISO 12944 vadlīnijām.

Baril Coatings nodrošinātā uzraudzība un atbalsts neatbrīvo pašu 
krāsošanas darbu veicēju no atbildības par paša paveikto darbu. 
Krāsošanas darbu veicējam ir jāizskata un jāiepazīstās ar jaunāka-jām 
produktu datu lapām un vispārīgajiem Baril Coatings noteikumiem par 
aizsargklājumiem. Baril Coatings nav atbildīgs par uzklāšanas procesu 
un uzklāšanas apstākļiem. Izturība ir atkarīga galvenokārt no faktoriem, 
kas ir ārpus mūsu kontroles un tādēļ mēs garantējam tikai produkta 
kvalitāti.


