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EGENSKAPER OCH REKOMMENDERAD ANVÄND-
NING

Färgtyp
NoreFast HS är en tvåkomponents, glansig och isocy-
anatfri polyuretanfärg med hög torrhalt.

Typiska och rekommenderade användningar
NoreFast HS kan användas i korrosionsklasserna C2 -
C5  som  glansbevarande  täckfärg  (TC)  på  utvalda
epoxigrundfärger. NoreFast HS ger en unik kombination
av  extremt  snabb  torkningstid  och  användarvänlig
brukstid  på  flera  timmar.  Färgen  rekommenderas  för
lättmålade  stålprodukter  som  maskiner,  industriutrust-
ning,  jordbruksmaskiner  och  tung  transportutrustning,
där hög glans och utmärkta ytegenskaper krävs. Med
ett antal utvalda epoxigrundfärger som har övermålning-
sintervaller  (2 -  4 timmar)  kan man få  snabb genom-
loppstid för hela målningsprocessen.

Väderhärdighet
Tål solljus och UV-strålning

Färg
NCS-, RAL-, KY-, SSG-kulörer med vissa begränsnin-
gar.  Beroende på  olika  färgtypers  egenskaper,  glans-
grad och appliceringsmetod kan samma kulör uppfattas
som aningen olika vid jämförelse.

Glansgrad
Glansig

Förtunning
OH 26

Rengöring
OH 17

TEKNINSKS DATA

Volymtorrhalt* 77 ± 2 %

Vikttorrhalt* 1180 g/l

VOC-värde* 195 g/l

* Beräknade värden

Blandningsförhållande
Färg 10 volymdelar

Härdare 1 volymdel

Brukstid (+23 °C)
ca. 3 timmar efter blandning

Förpackningsstorlek
Innehåll (l) Emballagestorlek (l)

Comp A 9 10

Comp B 0,9 1

Torktider 60 µm
+15 °C +23 °C
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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.

Grundmålning
NOR  E-PRIMER,  NORECOAT  FD  PRIMER,
NORECOAT HS PRIMER, NORMAZINC PLUS

Täckmålning
NOREFAST HS

Förhållanden under applicering
Ytan som skall målas ska vara ren och torr. Under arbe-
tet och torkningstiden skall färgens, ytans och den om-
givande luftens temperatur vara över +15 °C och den
relativa fuktigheten under 80 %. Yttemperaturen ska va-
ra minst 3 °C över luftens daggpunkt.

Applicering
Högtrycksspruta,  elektrostatisk  spruta  eller  pensel.
Färgdelen och härdaren blandas med en mekanisk om-
rörare omsorgsfullt först var för sig och sedan tillsam-
mans. Blandningsförhållandet är 10 : 1 (färgdel : härda-
re) räknat på volym. Förtunning OH 26 kan tillsäts till 0 -
10  %.  Högtryckssprutans  munstycke 0,008”  –  0,011”.
Munstyckets sprutvinkel väljs enligt konstruktionen som
skall målas. Variabelt munstycke rekommenderas inte.
Under applicering och torkning bör man sörja för en god
ventilation. För att uppnå bästa möjliga resultat rekom-
menderas att  färgen håller  rumstemperatur  (>  20 °C)
under appliceringen.

Med  NoreFast  HS  rekommenderas  att  man  planerar
målningsarbetet och försöker göra beställningen så kor-
rekt  som  möjligt  vid  målning  av  komplexa  strukturer.
Speciellt vid långvarig applicering bör överlappning av
de uthärdade områdena undvikas.

Speciellt vid blandning av små mängder rekommende-
rar vi att man mäter komponenterna efter vikt eller ge-
nom att  använda en måttsticka  eller  måttbägare  med
det angivna blandningsförhållandet.

Storage and shelf life
Produkten bör förvaras i tätt tillslutna orginalförpacknin-
gar. Lagerutrymmet bör vara torrt och väl ventilerat, och
lagringstemperaturen skall vara mellan +15 °C och +30
°C.  Dessutom  bör  avståndet  till  värme-  och  antänd-
ningskällor vara tillräkligt långt. Förvarad på ovan nämn-

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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