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ХАРАКТЕРИСТИКИ И НАЧИН НА ИЗПОЛЗВАНЕ

Определение
NORMADUR 65 HS е дебелослойнo, бързосъхнещo, гъвкавo по-
лиуретановo покритие с втвърдител на основата на алифатен
изоцианат. Съдържа антикорозионни пигменти.

Предназначение и използване
За корозионни среди C2 и C3, NORMADUR 65 HS може да бъде
използван като еднослойно покритие (DTM) с добра абразивна
устойчивост и устойчивост на гланца върху стоманени детайли,
като  врати,  перила,  газови  бутилки  и  т.н.  Може  да  бъде  из-
ползван също като крайно покритие върху различни грундове за
корозионни среди C2 - C5 или като ремонтно върху стари по-
върхности. NORMADUR 65 HS притежава добра ударна устой-
чивост и боядисаните елементи могат да бъдат положени един
върху друг след кратковременен период на съхнене.

Химическа устойчивост
Нанесено според инструкциите, покритието издържа кратковре-
менно въздействието на вода, масла и слаби процесни химика-
ли във вид на разливи или изпарения.

Устойчивост към климатични условия
NORMADUR 65 HS е устойчив на слънчева светлина и ултрави-
олетови лъчи.

Цветова гама
NCS-, RAL-, KY-, SSG-тонове с ограничение. Обектите боядиса-
ни макар и със същия тон, но с различни типове бои, могат да
се различават по външност и цвят в зависимост от свойствата
на боята, степен на гланца и начин на нанасяне.

Блясък
Полугланцов (гланцов, когато Normatop Clear лак е използван)

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Cухo вещество по обем* 65 ± 2 %
Съдържание на твърди вещества* 890 g/l
Летливи органични съединения ЛОС* 310 g/l
*Величините са изчислени

Съотношение на смесване
База 4 части по обем
Втвърдител 1 част по обем

Живот на смесения продукт/време за работа след смесване
(+23 °C)
приблизително 1 час след смесване

Опаковка

Количество (л.) Обем на
опаковката (л.)

База комп. A 8 / 16 10 / 20
Втвърдител комп. Б 2 / 4 2,5 / 4

Време на съхнене 80 µm
-5 °C +10 °C +15 °C +23 °C +40 °C

Не полепва прах 12 h 1 h 45 min 30 min 20 min
Сухо на допир 30 h 3,5 h 2,5 h 2 h 45 min
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ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

Подготовка на повърхността
Всичките  замърсявания,  които  затрудняват  адхезията,  трябва
да бъдат отстранени от повърхността. Солите и другите замър-
сяващи водоразтворими частици се  отделят от  повърхността,
посредством почистващи средства (четки), вода под налягане,
пара или алкални препарати. Смазки и масла се премахват чрез
почистване с алкални емулсии или други почистващи разтвори-
тели (SFS-ЕN ISO 8504-3, SFS-EN ISO 12944-4). Повърхността
след това се измива обилно с прясна вода. Старите боядисани
повърхности, на които максималният срок на полагане на след-
ващия слой е изтекъл, е препоръчително да се зашкурят по под-
ходящ начин. Мястото и времето на предварителната обработка
на метала трябва да бъде съобразено по такъв начин, че да се
избегне замърсяването и овлажняването на повърхността пре-
ди нанасянето на боята.

Стоманени повърхности
Песъкоструйна обработка до мин. Sa 2½ (SFS-ISO 8501-1, SFS-
EN ISO 8504-2). Препоръчва се повърхността на тънката стома-
нена ламарина да се загруби, използвайки шкурка.

Повърхности с грунд за временна защита
Повредени  или корозирали  повърхности  трябва  да  бъдат пе-
съкоструйно обработени до степен Sa 2½ (SFS-ISO 8501-2, SFS-
EN ISO 12944-4).

Алуминиеви повърхности
Отстранете смазки, масла и други замърсяващи вещества. Лека
песъкоструйна  обработка  на  метала  подобрява  адхезията.
NORMADUR 65 HS не прилепва към алуминиеви сплави (алуми-
ний обогатен с магнезий) за морски цели без грунд.

Поцинковани повърхности
Смазки, масла и други останали замърсители се премахват чрез
почистване  с  алкални  и  емулсни  препарати  или  почистващи
разтворители (SFS-EN ISO 12944-4). Горещо поцинковани сто-
манени повърхности се обработват внимателно чрез леко пе-
съкоструене с фин пясък за създаване на профил. Тънката по-
цинкована  ламарина се  обработва  с  5  % амониев  разтвор  и
след това се измива обилно с прясна вода. Всичките поцинкова-
ни и горещо поцинковани повърхности трябва да бъдат със съз-
даден профил и грундирани с EPOCOAT 21 PRIMER.

Грунд
EPOCOAT  21  PRIMER,  EPOCOAT  21  HB,  NORMAZINC  SE,
NORECOAT FD PRIMER, NORMADUR HB, NORMASTIC 405

Повърхностна боя
NORMADUR 65 HS, NORMATOP CLEAR

Условия на околната среда по време на нанасянето на боя-
та
Повърхността трябва да бъде суха и чиста. По време на нанася-
нето и съхненето на боята, температурата на боята, въздуха и
повърхността трябва да бъде над +5 °C и относителната влаж-
ност  под  80  %.  Температурата  на  обработената  повърхност
трябва да бъде минимум 3 °C над точката на оросяване.

Метод на нанасяне
Боята се нанася с помощта на безвъздушен или електростати-
чески пистолет,  или с четка.  Преди смесването,  всеки компо-
нент  поотделно  се  разбърква  старателно.  Съотношението  на
смесване е 4 : 1 (база : втвърдител) по обем. При нужда се до-
бавя 5 - 15 % разредител (OH 66 или OH 17 или OH 10). При на-
насяне  с  валяк,  използвайте  разредител  (OH  12)  5  -  10  %.
Използвайте безвъздушен пистолет под високо налягане с дюзи
с отвор 0,011" - 0,015". Не използвайте регулируеми дюзи. ъгъ-
лът на разпръскване се определя в зависимост от формата на
обектите, които трябва да бъдат боядисани. За да се постигне
възможно най-добър резултат при работа с продукта,  се пре-
поръчва боята да  бъде  със  стайна  температура  преди  нана-
сяне.

Съхранение и срок на годност
Съхранявайте продукта в оригиналните неразпечатани заводски
контейнери на сухо, добре проветриво място, далеч от източни-
ци на топлина и възпламеняване, при температури от 5 °C до 30
°C. При спазването на условията за съхранение, допустимият
срок на съхранение за неразпечатан компонент А е 2 години, а
за компонент Б (втвърдител) – 1,5 година от датата на произ-
водство. Датата на производство изписана на етикета е също
партиден номер на боята.

Мерки за безопасност
Моля  спазвайте  инструкциите  за  безопасност  и  опазване  на

Отказ от отговорност
Горната информация е предоставена на базата на лабораторни изпитания и практически опит. Тъй като боята често е използвана при
условия извън нашия  контрол,  ние  не  можем да гарантираме нищо друго  освен  качеството  на  боята сама по  себе си.  Ние си
запазваме правата да изменим дадените данни без предупреждение. За по-подробна информация, моля свържете се с офиса на
доставчика. Продуктът е предназначен само за професионално използване. В случай на несъответствие между различните езикови
версии на дадения документ, версията на английски език е определяща.
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