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EGENSKAPER OCH ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Färgtyp
Snabbtorkande,  flexibel  glans,  2-komponent  polyure-
tanfärg med lågt  lösningsmedelinnehåll.  Härdar också
vid låga temperaturer.

Användningsområde
Som slitstark  1-skiktsfärg  på blästrade stålytor  såsom
ex byggstål, ståldörrar, gasflaskor, ledstänger och kon-
tainer i korrosionsklasserna C1-C2. NORMADUR 90 HS
används också som en top coat på stålkonstruktioner,
containrar och fordon både in och ut dörrar i epoxi- och
polyuretanfärgsystem. Den har en bra glans och färgre-
tention.

Kemisk resistens
I de rekommenderade färgsystemen och applicerad en-
ligt  instruktionerna  är  produkten beständig  vid  tillfällig
ång- och stänkbelastning mot olja samt svaga process-
kemikalier.

Väderbeständighet
Tål solljus och UV-strålning.

TEKNISK DATA

Torrhalt* 60 %
Vikttorrhalt* 810 g/l
VOC-värde* 370 g/l
*Givna värden är beräknade.

Blandningsförhållande
Färg 4 volymdelar
Härdare 1 volymdel

Brukstid (+23°C)
ca. 1.5 timmar efter blandning

Förpackningsstorlek
Innehåll (l) Emballagestorlek (l)

Comp. A 8 10
Comp. B 2 2.5

Torktider 50 µm
+15 °C +23 °C

Dammtorr 2 h 1 h
Beröringstorr 5 h 2 h
Övermålningsbar 11.5 h 5 h

Teoretisk sträckförmåga och rekommenderad torr-
filmstjocklek
Torrfilm Våtfilm Teor. sträckförmåga
40 μm 65 μm 15.0 m²/l
50 μm 85 μm 12.0 m²/l
80 μm 135 μm 7.5 m²/l

Praktisk sträckförmåga
Sträckförmågan är  beroende av vindförhållandena,  kon-
struktionens  beskaffenhet,  ytråhet  samt  val  av  applice-
ringsmetod.

Kulör
NCS-, RAL-, KY-, SSG-kulörer med vissa begränsningar.
Beroende på olika färgtypers egenskaper, glansgrad och
appliceringsmetod kan samma kulör uppfattas som anin-
gen olika vid jämförelse.

Förtunning
OH 10, OH 66 (långsam)(Vanligtvis behöver ingen förtun-
ning. Om det behövs 0-5%.)

Rengöring
OH 17

Glansgrad
Glans
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ANVÄNDNINGSDIREKTIV

Förbehandling
Ta  bort  fasta  föroreningar  från  ytor  som  ska  målas.
Salter,  fett  och oljor  avlägsnas  med alkali  eller  emul-
sionstvätt (SFS-EN ISO 8504-3, SFS-EN ISO 12944-4).
Efter  tvättningen  skall  ytan  omsorgsfullt  sköljas  med
rent  vatten.  Gamla  ytor  där  max.  övermålningstiden
överskridits skall dessutom ruggas upp. Platsen och tid-
punkten för förbehandlingen bör väljas så, att den be-
handlade ytan inte nedsmutsas eller blir fuktig före fort-
satt behandling.

Stålytor
Blästras  till  minst  Sa  2½  (SFS-ISO 8501-1,  SFS-EN
ISO 8504-2).  Ytor  av  tunnplåt  skall  helst  slipas  med
t.ex. slippapper för att erhålla erfoderlig ytråhet.

Aluminiumytor
Ytan rengörs från fett  och andra föroreningar.  För  att
förbättra  vidhäftningen  kan  ytan  ruggas  upp  genom
sandsvepning med natursand. Fäster inte på s.k. marin
aluminium utan grundmålning.

Zinkytor
Ytan rengörs från fett, smuts med alkali-, emulsions- el-
ler  lösningsmedelrengöring  (SFS-EN  ISO  12944-4).
Varmförzinkade stålytor ska noggrant sopas blastrenas
med fint slipmedel. Galvaniserade tunna stålplattor ska
tvättas med en 5% ammoniaklösning följt av sötvattens-
polning.  Alla  galvaniserade  och  hetförzinkade  stålytor
ska vara uppruggade och grundmålas med EPOCOAT
21 PRIMER.

Grundmålning
EPOCOAT  21  HB,  EPOCOAT  21  PRIMER,
NORECOAT  FD  PRIMER,  NORECOAT  HS,
NORMASTIC  405,  NORMAZINC  SE,  PENGUARD
EXPRESS

Täckmålning
NORMADUR 90 HS

Förhållanden under applicering
Ytan som skall  målas bör vara torr. Under själva mål-
ningsarbetet och torkningstiden skall färgens, ytans och
den omgivande luftens temperatur vara minst 5 °C och
den  relativa  fuktigheten  under  80  %.  Yttemperaturen
ska vara minst 3 °C över luftens daggpunkt.

Blandning av komponenterna
Komponenterna  blandas  i  förhållandet  (volym)  4:1.
Färgen kan vid behov förtunnas 0-5 % (OH 10 eller OH
66). Färgdelen och härdaren blandas med en mekanisk
omrörare omsorgsfullt  först  var  för  sig  och sedan till-
sammans.  Ett  ofullständigt  blandande och/eller  ett  fel
blandningsförhållande orsakar  en ojämn härdning och
gör att färgskiktet försvagas. Förtunningen tillsätts i den
färdiga blandningen.

Applicering
Högtrycksspruta eller pensel. Högtryckssprutans muns-
tycke 0,013” – 0,017”. Munstyckets sprutvinkel väljs en-
ligt konstruktionen som skall målas. Variabelt munstyc-
ke rekommenderas inte. Under applicering och torkning
bör man sörja för en god ventilation. För att uppnå bäs-
ta möjliga resultat rekommenderas att färgen håller en
temperatur på 20°C vid appliceringen.

Lagring
Produkten bör förvaras i tätt tillslutna orginalförpacknin-
gar. Lagerutrymmet bör vara torrt och väl ventilerat, och
lagringstemperaturen  skall  vara  mellan  +5°C  och
+30°C. Dessutom bör avståndet till värme- och antänd-
ningskällor vara tillräkligt långt. Förvarad på ovan nämn-
da  sätt  i  oöppnad  originalförpackning  är  den  längsta
lagringstiden  för  komponent  A  3  år  och  för  oöppnad
komponent B 1,5 år från tillverkningsdatum. Det på eti-
ketten tryckta datumet är det samma som tillverknings-
datum.

Säkerhet
Notera och följ de säkerhetsföreskrifter som finns angi-
vet  på  förpackningen  och  i  säkerhetsdatabladet.
Applicera  färgen  under  god  ventilation  och  undvik
inandning av sprutdamm, använd skyddsmask. Undvik
hudkontakt.  Färgstänk  på  huden  skall  omgående  av-
lägsnas med lämpligt rengöringsmedel och sedan tvät-
tas  med  tvål  och  vatten.  Färgstänk  i  ögonen  måste
omedelbart sköljas bort med stora mängder vatten och
vid behov skall läkare kontaktas.

Observera
Informationen i detta datablad är baserad på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkten vanligtvis
används utanför vår kontroll, kan vi bara garantera kvaliteten på produkten. Vi förbehåller oss rätten att utan varsel
ändra uppgivna data. Tilläggsuppgifter kan fås genom att kontakta tillverkaren eller tillverkarens representant. Endast
för  yrkesbruk.  Om det  finns  skillnader  mellan  de  olika  språkversionerna  av  detta  dokument,  ska  den  engelska
versionen gälla.
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