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Temacoat SPA Primer
DESCRIERE
CARACTERISTICILE
PRODUSULUI ŞI
UTILIZĂRILE
RECOMANDATE
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raşină bicomponentă, epoxidică modificată, care conţine pigmenţi anti-corozivi.
■ O adeziune bună faţă de suprafeţele de oţel, zinc şi aluminiu.
■ Utilizare ca şi grund sau strat intermediar pe suprafeţele expuse sarcinii climatice,
mecanice şi chimice.
■ Recomandat pentru cadrele clădirilor, podurile tubulare, conveiere şi alte lucrări
din oţel şi echipamente.

DATE TEHNICE
Volum compact
Greutate compactă
Gravitate specifică

67 ± 2 % (ISO 3233)
80 ± 2 %.
1,4 kg / l (amestecat)

Proporţia de amestecare
şi codurile produselor

Baza
Agent de întărire

Durata de păstrare în
bidon a produsului

6 ore (23 ºC)

Grosimea recomandată a
peliculei şi acoperirea
teoretică

Timpi de uscare

4 părţi la volum
1 parte la volum

008 7240, 7241, 7242
008 56

Grosimea recomandată a peliculei
Acoperirea teoretică
Uscat
Ud
80 μm
120 μm
8,4 m2/l
150 μm
225 μm
4,4 m2/l
Acoperirea practică depinde de metoda de aplicare, de condiţiile de
vopsire şi de forma şi rugozitatea suprafeţei care va fi acoperite.
DFT 100 μm

0 ºC

+10ºC

+ 23ºC

+ 35ºC

Uscat la praf, după

16 h

4h

2h

1h

Uscat la atingere, după

24 h

10 h

4h

2h

Poate fi aplicat un nou strat, min. După

24 h

3h

1h

½h

4z

28 h

12 h

6h

1z

5h

2h

1h

Poate fi aplicat un nou strat, suprafeţele pot
fi scufundate, min. după
Poate fi aplicat un nou strat de vopsele de
poliuretan, min. după

Timpii de uscare şi de aplicare a unui strat nou depind de grosimea
stratului, de temperatură, de umiditatea relativă din aer şi de
ventilaţie.
Finisare

Semimată.

Culori

Maro roşiatic (TVT 4000) şi gri (TVT 4001, 4002).

Tikkurila Oy • P.O. Box 53 • Kuninkaalantie 1 • FI-01301 Vantaa Finland • Tel. +358 9 857 71 • Fax. +358 9 8577 69117
VAT FI01970674 • Business Identity Code 0197067-4 • Registered Office Vantaa • www.tikkurila.com

FIŞA PRODUSULUI 22.10.2009
Nr. REF TCF 0002

TIKKURILA

Temacoat SPA Primer

2 (2)

DETALII DE APLICARE
Pregătirea suprafeţei
Uleiul, lubrifiantul, sărurile şi praful sunt îndepărtate prin mijloacele corespunzătoare. (ISO 12944-4)
Suprafeţe din oţel: Se curăţă prin sablare până la gradul Sa2½. (ISO 8501-1) În cazul în care curăţarea prin sablare nu este posibilă, se
recomandă fosfatarea pentru oţelul laminat la rece pentru îmbunătăţirea aderării.
Suprafeţe din zinc: Se curăţă prin sablare uşoară cu substanţe abrazive minerale, ex. nisip de cuarţ, până la o rugozitate uniformă. (SaS,
SFS 5873) În cazul în care sablarea uşoară nu este posibilă, suprafaţa trebuie degroşată prin lustruirea manuală sau trebuie spălată cu
detergentul PANSSARIPESU.
Se recomandă ca suprafeţele galvanizate prin cufundare în lichid fierbinte să fie vopsite cu un strat sub formă de ceaţă (vopsea diluată 25
- 40 %) înainte de acoperirea propriu-zisă cu grund.
Suprafeţe din aluminiu: Se curăţă prin sablare uşoară cu substanţe abrazive non-metalice la o rugozitate uniformă. (SaS, SFS 5873) În
cazul în care sablarea uşoară nu este posibilă, suprafaţa trebuie degroşată prin lustruirea manuală sau trebuie spălată cu detergentul
PANSSARIPESU.
Suprafeţele acoperite cu grund: Uleiul, lubrifiantul, sărurile şi praful sunt îndepărtate prin mijloacele corespunzătoare. Reparaţi orice
daune aduse stratului de grund. Ţineţi cont de timpul de aplicare a unui nou strat al grundului (ISO 12944-4)

Grund

Temacoat SPA Primer, Temazinc 77, Temazinc 88 şi Temazinc 99.

Finisare

Temacoat HB 30, Temacoat GPL, Temacoat GS 50, Temacoat GPL-S MIO, Temacoat SPA
50, Temadur şi Temathane.

Condiţii de aplicare

Toate suprafeţele trebuie să fie curate şi uscate şi lipsite de contaminare. Temperatura substratului
trebuie să fie de minim +0 ºC şi cu cel puţin 3 ºC mai mare decât punctul de condensare al aerului.
Produsul nu trebuie să se aplice la temperaturi sub 0 ºC acolo unde există posibilitatea formării
gheţii pe substrat. Temperatura vopselei propriu-zise trebuie să depăşească + 15 ºC pentru
aplicarea corespunzătoare.
Ventilaţia corespunzătoare este necesară în zonele închise în timpul aplicării şi al uscării.
Notă! Există o tendinţă naturală ca straturile epoxidice să se albească şi să se decoloreze în
momentul expunerii exterioare

Componente de
amestecare

Amestecaţi mai întâi baza şi agentul de îngroşare separat. Proporţiile corecte ale bazei şi ale
agentului de îngroşare trebuie să fie amestecate bine înainte de utilizare. Utilizaţi Mixerul
Temaspeed Squirrel pentru amestecare.

Aplicare

Prin pulverizare fără aer sau cu pensula. Pentru aplicarea prin pulverizare, vopseaua trebuie să se
dilueze la 0 - 10 % în funcţie de volum. Vârful duzei de pulverizare fără aer 0,015" - 0,021" şi
presiunea duzei 120 - 180 bar. Unghiul de pulverizare trebuie ales conform formei obiectului.
La aplicarea cu pensula, vopseaua trebuie diluată conform circumstanţelor amestecare.

Diluant
Curăţarea echipamentului

Diluant 1031.
Diluant 1031.

Cantitatea Compuşilor Organici Volatili este de 310 g/litru de amestec de vopsea.
Conţinutul VOC al amestecului de vopsea (diluat 30% în funcţie de volum) este de 430 g/l.
SĂNĂTATE si SIGURANŢĂ Containerele sunt prevăzute cu etichete de siguranţă, care trebuie respectate. Informaţiile
suplimentare referitoare la influenţele periculoase şi la protecţie sunt detaliate în fişele de
sănătate personală şi siguranţă.
O fişă de date de sănătate şi siguranţă este disponibilă la cerere de la Tikkurila Oy.
COV

rjh221009/ttp281009/008 7240, 7242, 008 5607
Informaţiile de mai sus, bazate pe teste în laborator şi experienţă practică, au fost dovedite a fi valabile la data marcată pe
fişa de date a produselor. Dacă este necesar, verificaţi validitatea fişei de date a produsului. Calitatea produsului este
asigurată de sistemul nostru operaţional, în baza cerinţelor standardelor ISO 9001 şi ISO 14001. În calitate de producător,
nu putem fi responsabil pentru daunele cauzate prin utilizarea produsului în confruntarea cu instrucţiunile noastre pentru
scopuri necorespunzătoare.

