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Tekninen tuoteseloste

 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sarja: S0 
Ryhmä: 0000 

 

  Lämmönkestävä
Silikonipohjainen jauhemaali

 

Tuotteen tarkat tiedot  

200 
30 
 -  
13,48 
Corona 

Tuotesarjan yleiset tiedot  

Tuote S0-160-9005-001 
Lämmönkestävä, musta, hieno efekti 

 

Polttolämpötila :   
Polttoaika :  
Kiilto 6 0 ° : 
Teoreettinen peittävyys : 
Käyttö :  

° C 
m i n 

Y k s i k k ö
2m / k g  
-  

- 
- 
I S O 2 8 1 3 
P a k s u u s      4 0 μm 
-  

Sarjan S0 Ryhmän 0000 lämmönkestävät jauhemaalit perustuvat laadukkaisiin 
raaka-aineisiin, jotka on valittu niiden lämmönkestävyysominaisuuksien ansiosta.
Tämä tuote on kehitetty suojaamaan terästuotteita jotka altistuvat 250-350°C lämpöti-
liloille (hetkellisesti jopa 500°C)
Tuotteen polymerisaatiossa (uunitus) voidaan käyttää 200°C x 30 minuuttia 
(maalattavan kappaleen lämpötila), mutta korkeampi lämpötila  (230° C) voi parantaa
jauhemaalin mekaanista kestävyyttä ja pintatartuntaa.
Huom: jauhemaalin tarttuminen maalattavaan kohteeseen perustuu pitkälti kalvon-
paksuuteen, maalattavaan kappaleen ominaisuuksiin sekä esikäsittelyyn.
Tuotteen kalvonpaksuus ei tule ylittää 40 mikronia.

Perustiedot

 
 

Ennen maalausta, maalattava kappale tulee esikäsitellä asianmukaisesti.

Allaolevaa taulukkoa voidaan käyttää lähtökohtana esikäsittelyn valitsemiselle.
 

Pinta       Sisäkäyttö  Ulkokäyttö Julkisivukäyttö

Alumiini - - -

Teräs  Hiekkapuhallus, sinkkifosfatointi     Hiekkapuhallus, sinkkifosfatointi -

Sinkitty teräs - - -

Maalauksen 
valmistelu

Partikkeli-
jakauma  

Sarjan S0 Ryhmän 0000 jauhemaalit omaavat yleisesti partikkelijakauman 30 ja 40
mikronin väliltä. Erityisvaatimuksien mukaisesti muita partikkelijakaumia voidaan
myös toimittaa.
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(1) All tests have been carried out on black, slightly textured coating. 
(2) Tests carried out on Unichim steel panels with coating thickness of about 30-40 microns. 
(3) Tests carried out on Bonder 26S/60/0C panels with coating thickness of about 60 microns. 
(4) Tests carried out on black, slightly textured coating applied on sand-blasted steel panels with film thickness of about 

30-40 microns. The DE value may vary depending upon the paint colour. 
(5) DE versus film cured at 200°C x 30 min.  
 
Note 
The information given in this Technical Data Sheet are based upon laboratory tests. Since product application are 
beyond our control, we can guarantee only the product quality itself. In the light of continuous product improvement, 
ST Powder Coatings reserves the right to modify without notice the content of this technical sheet. 
 
 
Print date:  11/10/12 
Edition: 1 

 
 
  

Käyttö

 

Tämän sarjan jauhemaaleja käytetään terästuotteissa, joiden lämpötila voi olla
 250-350 °C (hetkellisesti jopa 500°C)

Varastointi  
 

 

Tämän sarjan jauhemaalit tulee varastoida kuivassa paikassa, jossa lämpötila on
alle 30°C, yli 6kk vanhat tuotteet tulee tarkastaa ennen käyttöä.

     Ominaisuudet Testausmetodi                                                    Tulokset

Impact Test 
(2)

ASTM D2794 <= 1,0 Nm

Adesione 
(2)

ISO 2409 <= GT1

Neutral Salt Spray 
(3)

ISO 9227 work in progress

Humidity Test 
(3)

DIN 50017 work in progress

350°C x 24 hours (5)
CIELab DE = <5

350°C x 48 hours 
(5)

CIELab DE = <7

350°C x 96 hours
 (5)

CIELab DE = <10

500°C x 1 hours (5)
CIELab DE = <10

Impact Test ASTM D2794 < 1,0 Nm

Adhesion ISO 2409 <= GT1

Mechanical properties after heating tests

Heating Test 
(4)
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