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TEMADUR HB 50

POPIS Dvouslo kový, pololesklý, polyuretanový email s obsahem antikorozního pigmentu a
 tu idlem na bázi alifatického izokyanátu.

CHARAKTERISTIKA
A DOPORU ENÉ
POU ITÍ

Pou ívá se p edev ím jako lesklá jednovrstvá samozákladovací barva na
zem lské a stavební stroje, ocelové konstrukce apod.
Dále je doporu ena jako vrchní email v epoxy/polyuretanových systémech, které
jsou vystaveny pov trnostním ú ink m a chemickému p sobení jako jsou vn í
plochy nádr í, ocelové konstrukce apod.
Vynikající odolnost v i pov trnostnímu namáhání a mechanické abrazi.
Vytvá í odolný, nek ídující nát r s vynikající stálostí lesku a barevného odstínu.
Vhodný rovn  na renovaci starých alkydových nát .

TECHNICKÉ ÚDAJE

Objemová su ina 57 ± 2 %. (ISO 3233)

Hmotnostní su ina 69 ± 2 %.

Hustota 1.3 ± 0.1 kg / litr (sm si)

Pom r tu ení a
kód produktu

Barva 9 obj. díl 521-série
Tu idlo 1 obj. díl 008 7640

Zpracovatelnost do 4 hodin (23 ºC / 74 ºF)

Doporu ená tlou ka
filmu a teoretická
vydatnost

Doporu ená tlou ka filmu/ jednovrstvý systém Teoretická vydatnost
suchá                                         mokrá
80 µm 140 µm 7.1 m2/l

100 µm 175 µm 5.7 m2/l
 Doporu ená tlou ka filmu / vrchní email Teoretická vydatnost

suchá                                        mokrá
40 µm 70 µm 14.2 m2/l
60 µm 105 µm 9.5 m2/l

Praktická vydatnost závisí na metod  naná ení, podmínkách p i aplikaci, tvaru a drsnosti
natíraného povrchu.

Doba zasychání DFT 60 µm + 5 ºC + 10 ºC + 23 ºC + 35 ºC

Proti prachu 45 min 30 min 20 min 10 min

Na dotek 12 h 8 h 4 h 2½ h

etíratelný                                                                   Bez omezení.

Doba zasychání a p etíratelnosti je závislá na tlou ce filmu, teplot , relativní vlhkosti a
intenzit  vým ny vzduchu.

Vzhled povrchu Poloesklý.

Odstíny RAL, NCS, SSG, BS, MONICOLOR NOVA  a SYMPHONY. TEMASPEED tónování.
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TEMADUR HB 50
PODMÍNKY APLIKACE

íprava podkladu Vhodným zp sobem odstra te olej, mastnotu, soli a ne istoty. (ISO 12944-4).

Ocelové povrchy: Abrazivn  otryskejte na stupe  Sa2½. (ISO 8501-1). Pokud nelze
otryskat, doporu uje se u za studena válcované oceli metoda fosfátování, aby byla
zaji na p ilnavost.

Pozinkované povrchy: Aplikujte metodu abrazivního ometení nap . k emi itým pískem,
k zaji ní po adované drsnosti (SaS, SFS 5873). Pokud nelze metodu pou ít, zdrsn te
povrch ru  nebo omyjte p ípravkem PANSSARIPESU.

árov  pozinkované povrchy se nejprve doporu ují „poprá it“ barvou z ed nou 25 –
30% edidla nebo pou ít TEMACOAT SEALER a poté aplikovat vlastní základovou
vrstvu.

Hliníkové povrchy: Aplikujte metodu abrazivního ometení nekovovým abrazivem,
k zaji ní po adované drsnosti. Pokud tuto metodu nelze pou ít, zdrsn te povrch
ru  nebo omyjte p ípravkem MAALIPESU.

Upozorn ní! Nedoporu uje se pou ití na pozinkované a hliníkové povrchy pokud by
li být vystavovány trvalé kondenzaci.

Povrchy opat ené základním nát rem:  Vhodným istícím prost edkem odstra te olej a
mastnotu. Opravte poruchy v základním nát ru. Dodr ujte doby p etíratelnosti (ISO
12944-4).

Základní barva TEMADUR PRIMER, TEMADUR 20, TEMADUR HB 80, TEMACOAT GPL-S PRIMER,
TEMACOAT GF PRIMER, TEMACOAT PM PRIMER, TEMACOAT HB PRIMER,
TEMACOAT HS PRIMER, TEMACOAT GPL-S MIO, TEMACOAT RM 40, TEMACOAT
SPA, TEMABOND, TEMAPRIME GF, FONTECRYL 10 a FONTECOAT EP PRIMER.

Vrchní email TEMADUR a TEMATHANE.

Podmínky naná ení Povrch musí být suchý. Teplota okolního vzduchu, povrchu a barvy nesmí klesnout
hem naná ení a su ení pod +5ºC. Relativní vlhkost nesmí p esáhnout 80%. Teplota

natíraného povrchu musí být alespo  3°C nad teplotou rosného bodu.

Postup tu ení Nejprve zvlá  zamíchejte barvu a tu idlo. Poté správný pom r barvy a tu idla
smíchejte a d kladn  promíchejte mechanickým míchadlem!

Naná ení Vysokotlakým nebo vzduchovým st íkáním, tcem. K získání neporézního
povrchu, upravte viskozitu na 40 ± 5 s/DIN4 p i vysokotlakém st íkání a 20 - 30 s
DIN4 u vzduchového st íkání. K dosa ení siln ích vrstev (nad 80 µm) doporu ujeme
pou ít techniku „mokrý do mokrého“.
V závislosti na teplot  komponent sm s z te 5 – 30% edidla. Velikost trysky
0.011" - 0.015"; tlak 120 - 180 bar; úhel st íkání p izp sobte tvaru st íkaného povrchu.

edidlo a ní
nástroj

Thinner 1048, 1067 nebo 1061.

VOC Celkový obsah t kavých organických slou enin je 420 ± 20 g/litr.

BEZPE NOST PRÁCE Obaly jsou opat eny bezpe nostními symboly, které musí být d sledn  dodr ovány.
Dal í informace o kodlivých vlivech a ochran  jsou uvedeny v bezpe nostních listech
jednotlivých produkt .
Bezpe nostní listy jsou k dispozici na vy ádání.

POUZE PRO PROFISIONÁLNÍ POU ITÍ. tmk020802/512-s, 008 7640

Vý e uvedené informace, zalo ené na laboratorních testech a praktických zku enostech, byly ov eny k datu uvedenému v záhlaví. V p ípad  pot eby lze ov it
platnost listu.  Kvalita produktu je ov ována opera ním systémem zalo eným na po adavcích norem ISO 9001 a ISO 14001. Výrobce není zodpov dný za kody
zp sobené nedodr ením instrukcí nebo pou itím produktu k nevhodnému ú elu.


