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COOL POWDER

              Matalapolttoinen polyesterijauhemaali

Viime vuosina, ympäristöystävällisyydestä on noussut kasvava puheenaihe.
IPCC:n (Hallitustenvälinen ilmastonmuutospaneeli) suorittamat tutkimukset
ovat osoittaneet, että hiilidioksidipäästöjen alentaminen on välttämätöntä,
jotta voimme taata elinkelpoisen ympäristön tuleville sukupolville.

Tästä johtuen, valmistajien tulee käyttää uusia prosesseja ja/tai materiaaleja,
jotka mahdollistavat pienemmän energiankäytön, ja täten pienempien
hiilidioksidipäästöjen.

Cool Powder on polyesterijauhemaalisarja, jonka polymerisaatio saadaan
aikaan 150°C:ssä, jota yhä enemmän ja enemmän vaaditaan markkinoilta.
Cool Powderin ominaisuudet:
−hyvä rasituksenkestävyys ;
−hyvä sään- ja valonkesto (UV) ;
−matala polttolämpötila: 150°C, tavanomaisen 180°C sijasta 

Matala polttolämpötila antaa seuraavat hyödyt:
• taloudellisuus, matala polttolämpötila vaatii huomattavasti pienemmän määrän
energiaa (sähkö/kaasu).

• ympäristöystävällisyys, pienempi sähkön/kaasun käyttö pienentää myös
hiilidioksidipäästöjä, joita pidetään pääsyynä kasvihuoneilmiölle ja ilmaston
lämpenemiselle.

• tekninen hyöty, paksujen kappaleiden maalaaminen on helpompaa
 kun suurta lämpötilaa ei tarvitse enää saavuttaa.

Yllämainitut ominaisuudet eivät vaikuta negatiivisesti jauhemaalisarjan yleisiin
ominaisuuksiin. Vasemmassa kuvassa on kuvattuna kiiltoasteen säilyvyys
ikääntymistestissä, eri RAL sävyittäin.

Oikeassa kuvassa on kuvattuna tuotteiden rasituksenkestävyyskokeiden tuloksia.



Cool Powder jauhemaalit on saatavilla myös superdurable versioina.
Tavanomaiset superdurable polyesterijauhemaalit jotka perustuvat HAA -kovetteeseen
(hydroksialkyyliamidi), vaativat vähintään 20 minuuttia +180°C:ssä. 
Muun tyyppiset kovetteet (esim. TGIC-vapaa glysidyyliesteri) mahdollistavat
mahdollistavat matalamman polttolämpötilan. Valitettavasti glysidyyliesteriin
perustuvat kovetteet ovat ihoa ärsyttäviä ja vaativat huolellista varastointia,
jauhemaalin herkän lasittumisen takia.

ST Powder Coatings on kehittänyt uuden järjestelmän joka perustuu innova-
tiiviseen kovetteeseen joka mahdollistaa 160°C polttolämpötilan, ilman yllämainittuja
haittapuolia. Tämän uuden ”Cool SD Powder” tuotesarjan ominaisuuksiin kuuluu 
myös erinomainen UV kestävyys.

Tuotesarjan yleiset ominaisuudet:

• pinta:                            sileä
•kiiltoaste:     70-90% 
• polttolämpötila:                 160°C x 10min (kappaleen lämpötila)
• mekaaniset omin.:            mikrokokoiset halkeamat iskutestin jälkeen, mitkä

ovat tyypillisiä superdurable tuotteille

                                               UV kestävyys (sävy RAL 2002):
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ST Cool Powder on saatavilla seuraavasti:

Pinta      Kiilto Sävy

sileä kiiltävä, puolikiiltävä, puolimatta

                    kaikki sävythieno efekti                     puolimatta, matta

karkea efekti kiiltävä

saatavana myös metallisina



ST Powder Coatings S.p.A.
Via E. Segrè, 46 (Trav. Di Via Natta)

I – 36075 Montecchio Maggiore – (VI)
Tel.: +39 0444 165 400
Fax: +39 0444 165 499

www.stpowdercoatings.com

info@stpowdercoatings.com
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