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INVER s.p.a. 
Tekninen tiedote 
30064 - VALDE PRIME ESD 20GL -POHJAMAALI HARMAA 7001  
 
KESKEISET OMINAISUUDET 
Kuumakovettuva jauhemaali, jossa on epoksi- ja polyesteri-
hartseja sekä korroosiolta suojaavia, sinkkifosfaattipohjaisia 
pigmenttejä. Tuotteella on hyvät hiottavuusominaisuudet. 
Se muodostaa tasaisen kovan kalvon, joka antaa hyvän suo-
jan kemikaaleja, polttoaineita, öljyjä ja mekaanista vahinkoa 
vastaan. Qualisteelcoat-testauslaitoksen hyväksynnät teräk-
selle: PE-0066, PE-0069. Qualisteelcoat-testauslaitoksen hy-
väksynnät kuumasinkitylle teräkselle: PE-0070, PE-0071. 
Pohjamaalin sähköä johtavat pigmentit helpottavat pintaker-
roksen levittämistä. 
 
LEVITYS 
Tuotetta käytetään metallirakenteiden korroosionestoon. 
 
SUOSITUKSET 
Levitä hiekkapuhalletulle, kemiallisesti käsitellylle tai kuuma-
sinkitylle teräkselle saavuttaaksesi Qualisteelcoat-laadun. Pin-
noitteelle voi tehdä pintakerroksen Qualicoat-hyväksytyillä 1-
luokan Inver Architectural -tuotteilla. 
Tuotteella saavutetaan hyvä pinnoitteiden välinen tarttuvuus 
myös käytettäessä pintakerroksena Inverpul polyesteri-, epok-
sipolyesteri- tai polyuretaanijauhemaaleja ja 2K nestemäistä 
emalimaalia, kuten Inverplastia tai Inverpuria. 
Maalattava pinta täytyy puhdistaa öljystä, rasvasta ja pika-
ruosteesta. 
VALDE PRIME -pohjamaalin sähköstaattisesti dissipatiivinen 
(ESD) versio on suunniteltu helpottamaan pintakerroksen levi-
tystä ja tekemään siitä tasarakenteisemman levitettäessä täy-
sin kovettuneen pohjamaalin päälle. Tämä mahdollistaa jo päi-
viä sitten pohjamaalilla esikäsiteltyjen kappaleiden pinnoitta-
misen pintakerroksella. 
 
KÄSITTELY JA SÄILYTYS 
Säilytys tiloissa, joiden lämpötila on 5–30 °C ja huonekosteus 
enintään 60 %; korkeammat lämpötilat ja huonekosteus voivat 
vahingoittaa tuotetta aiheuttamalla siihen epätoivottuja muu-
toksia tai paakkuuntumista. 
Varastoimisaika alkuperäisessä pakkauksessa: 18 kuukautta. 
 
TEKNISET TIEDOT 
 

Tunnus Testattu ominai-
suus 

Tulosten 
vaihteluväli 

Referenssi-
testi 

P/CL092 Laskennallinen omi-
naispaino (kg/l): 

1,528–1,591  

P/CL120 Kuiva-ainepitoisuus 
(w/w) (%) 3 t 105 
°C:ssa: 

100,0–100,0 UNI EN ISO 
3251 

P/CL125 Kuiva-ainepitoisuus 
(v/v) (%): 

100,0–100,0  

P/CL143 1μm teoreettinen peit-
tävyys (m2/kg): 

629–654  

P/CL210 Vesipitoisuus (%): 0,0–0,0  

P/CC050 Kiilto 60°: 15,0–25,0 UNI EN ISO 
2813:2001 

 

LEVITYSTAVAT 
Levitetään joko automaattisesti tai manuaalisesti pistooleilla, 
joissa on negatiivinen napa (60/80 kV) ja joiden sähkösuo-
jausluokka on vähintään IP54. 

VALDE PRIME on suositeltavaa levittää 50–80 mikrometrin 
kerroksina ja uunittaa 180°C:ssa 15 minuutin ajan. 
VALDE PRIME -tuotteen uunituksessa voidaan käyttää seu-
raavia lämpötiloja ja aikoja (taulukko 1): 
 
8–10 minuuttia  200 °C:ssä (pinnan lämpötila) 

10–15 minuuttia  190 °C:ssä (pinnan lämpötila) 

15–20 minuuttia  180 °C:ssä (pinnan lämpötila) 

 
Kovetettaessa tuote kokonaan tulee noudattaa taulukossa 1 
esitettyjä arvoja. 
Alustavan käyttökoestuksen jälkeen VALDE PRIME -tuotteen 
voi levittää ja kovettaa osittain tai jähmeyttää ennen pintaker-
roksen levittämistä: 
 
15–40 minuuttia  110 °C:ssä (pinnan lämpötila) 

12–30 minuuttia  130 °C:ssä (pinnan lämpötila) 

10–25 minuuttia  140 °C:ssä (pinnan lämpötila) 

8–20 minuuttia  150 °C:ssä (pinnan lämpötila) 

6–15 minuuttia  160 °C:ssä (pinnan lämpötila) 

3–5 minuuttia  180 °C:ssä (pinnan lämpötila) 

 

VALDE PRIME -tuote on mahdollista kovettaa vain osittain 
käytettäessä sellaisten pintakerrosten kanssa, joilla saavute-
taan tasainen lopputulos levitettäessä vain vähän kovetetun 
pohjakerroksen päälle, mutta lopullisessa uunituksessa täytyy 
noudattaa taulukossa 1 esitettyjä aika- ja lämpötila-arvoja 
tuotteen kokonaan kovettamiselle. 
Käytettäessä hienojakoisten pintakerrosten, tekstuurimaalien 
tai nestemäisten pintakerrosten kanssa VALDE PRIME täytyy 
kovettaa kokonaan ennen pintakerroksen levittämistä. 
 
TEKNISET OMINAISUUDET JA KESTÄVYYSTESTIT 
 
Käytetty pinta  Hiekkapuhallettu teräs (Sa 2½) 

Paksuus  50–80 mikrometriä 

Uunitus  15 minuuttia 180°C:ssa 

 

Kovuustesti suoritettiin käyttäen hiekkapuhallettua terästä (Sa 
2½), jossa oli 50–80 mikrometrin paksuinen kerros Inverpul 
Polyester Extra -pinnoitetta. 
 

Tunnus  Testattu omi-
naisuus 

Tulosten 
vaihteluväli 

Referenssi-
testi 

P/CM040 Erichsen-kuppikoe 
(mm) 

Yli 3 UNI EN ISO 
1520 

P/CM050 Suora isku -testi 
(cm.kg): 

Yli 20 ASTM D 2794; 
ISO 6272-
2:2002 

P/CM051 Käänteinen 
isku -testi (cm.kg): 

Yli 5  ASTM D 2794; 
ISO 6272-
2:2002 

P/CM095 Ristileikkaustarttu-
vuus (1mm)(GT): 

00 UNI EN ISO 
2409 

P/CM190 Suolasumutesti: 1000 tuntia 
myöhemmin: 
ristin myötäi-
nen lovi 2–3 
mm 

UNI ISO 9227 

P/CM230 Kosteudenkestä-
vyys: (kosteustesti) 

500 tuntia myö-
hemmin: ei 
muutosta 

UNI EN ISO 
6270-2:2005 
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HUOM 
Jos pohjakerroksen uunitukseen käytetään kaasu-uunia, 
jossa on avoin liekki, on noudatettava erityistä varovai-
suutta; pinta- ja pohjakerroksen välinen tarttuvuus tulee tes-
tata, sillä typen oksidit voivat vaikuttaa lopputulokseen hai-
tallisesti. 
 
HUOMAUTUS KÄYTTÄJÄLLE 
Tässä asiakirjassa esitettyjä tietoja ei voida pitää kaikenkat-
tavina, vaikka ne perustuvat testituloksiin ja luotettaviin tes-
tausmenetelmiin. 
Annetut tiedot ovat olleet ajankohtaisia tämän asiakirjan jul-
kaisun aikaan. Siten on käyttäjän vastuulla varmistaa, että 
asiakirjassa esitetyt tiedot ovat ajankohtaisia tuotteen päi-
väyksen puitteissa. 
On käyttäjän vastuulla pitää huoli siitä, että kaikkia hygie-
nia- ja turvallisuussäännöksiä noudatetaan, sekä varmistaa 
tuotteen ominaisuudet ja käyttötarkoitukseen sopiva tapa 
käyttää tuotetta, sillä tuotteen valmistaja ei voi valvoa sitä, 
noudattaako tuotteen käyttäjä olemassa olevia säännöksiä. 
Valmistaja ei takaa tai ota vastuuta vahingoista, joita voi ai-
heutua tuotteen väärinkäytöstä tai vahingoista, jotka ovat ai-
heutuneet tuotteen jakelun jälkeen. 
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