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Anvendelsesteknisk
information.

Permacor
EP-metalgrunder, R. 68121

Produktbeskrivelse
EP-Metalgrunder er en 2K-grunder på epoxyharpiksbasis med følgende egenskaber:
Mekanisk modstandsdygtige grundinger med god vedhæftning.
Passificerende beskyttelse af stål og NE-metaloverflader.
Chromat- og blyfri.
Svarer til RAL 3012 med stofnr. 588.03.33 ifølge TL 918300 fra Deutsche Bahn AG.

Anvendelsesområder
Permacron EP-metalgrunder egner sig fremragende som grunding til ståloverflader, der
udsættes for atmosfæriske belastninger og den er testet og godkendt iht. blad 3, TL 918 300,
del 1 fra Deutsche Bahn AG.
Især velegnet til grunding i forbindelse med serieproduktion af skinnefartøjer og storvogne.
I kombination med mellem- og dæklakeringer fx fra de kendte Permacor-systemer (konven-
tionel og vandfortyndbar) sikrer den en langvarig korrosionsbeskyttelse i både land-, by-,
industri- og havatmosfærer iht. DIN EN ISO 12944.

Leveringsform og farvetoner
Leveringsform: 25 kg stamkomponenter og 5 kg hærder
Farvetoner: beigerød, ca. RAL 3012, andre farver på forespørgsel
Udseende: mat

Tekniske data
Basis: Permacron EP-Metalgrunder Epoxyharpiks, opløsnings-

DB-stof-nr.: 588.03.33 middelholdig, EG- og EGA-fri

EP-hærder, R. 68619 Polyaminaddukt
DB-stof-nr. 588.33.99 EG- og EGA-fri

EP-hærder, R. 68620 Polyaminoamidaddukt
DB-stof-nr. 588.33.98 EG- og EGA-fri

Vægtfylde (blanding): ca. 1,4 g/cm³

Tørstof (blanding): Volumen: 44 % hhv. 315 ml/kg
Vægt: 65 %

Teoretisk rækkeevne: 7,4 m²/l eller 5,3 m²/kg ved 60 µm lagtykkelse

Temperaturbestandighed: tør: til +120°C vedvarende

Lageropbevaring: Stamkomponenter 24 måneder, hærder 18 måneder ved
kølig, frostfri, tør opbevaring (+5°C - +30°C) i lukkede
originalemballager. Se mindste holdbarhedsdato på etiketten.
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Forarbejdning
Klargøring af overfladen
Stål: Fjern alle urenheder, der kan hindre vedhæftningen.

Overfladen skal være tør og renset for snavs, fedt og olie..
Sandblæs til SA2½ iht. DIN EN ISO 12944-4.

Aluminium/forzinket stål Fjern alle urenheder, der kan hindre vedhæftningen.
Overfladen skal være tør og renset for snavs, fedt og olie..
Langvarig påvirkning af vand skal udelukkes.
Svirpning, Ra fra 10 µm. Anvend udelukkende ferritfrit sand-
blæsningsmiddel.

GFK,/polyesterspartellag, Fjern alle urenheder, der kan hindre vedhæftningen.
gammel lakering der hæfter Overfladen skal være tør og renset for snavs, fedt og olie..
fast (lav en prøve!) Overfladen slibes eventuelt og renses for støv.

Forarbejdnings- og tørre
temperatur min. 15°C (overflade og omgivelser)

Relativ luftfugtighed: maks 70 % (vær opmærksom på dugpunktet, dugpunkt-
afstand > 3K)

Blanding Stamkomponenterne røres grundigt op og hærderen tilsæt-
tes i det angive blandingsforhold, derefter blandes igen med
maskine meget omhyggeligt.

Blandingsforhold 5:1 med EP hærder R. 68619 hhv. R. 68620
efter vægt:

Forberedelse og Forarbejdningsviskositet (luftsprøjtepistol)
påføring af lakken ca, 30 sek. / AK 4 ved 20°C

Stryge/rulle: Uden tilsætning af fortynder, kun i undtagelsestilfælde og  ved
små flader

Luftsprøjtepistol: 10-15 % EP.-fortynder R. 11511*
Forstøvertryk: 3-5 bar

(sprøjtedyse) 1,7 - 2,5 mm)

Airless 0-5 % EP Fortynder R. 11511*
Materialetryk: ca. 180 bar

(sprøjtedyse 0,38-0,48 mm)

Air-mix 5-10 % EP Fortynder R. 11511*
Forstøvertryk: 4-5 bar
Materialetryk: ca. 100 bar

(sprøjtedyse 0,33-0,48 mm)

*iht. DB-stof-nr. 588.33.96

Forarbejdningstid: ca. 8 timer ved 20°C
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Baden-Jensen A/S
Baltorpbakken 16 2750 Ballerup Tlf. 44 66 68 00 Fax 44 66 60 14
Virkelyst 2 6000 Kolding Tlf. 75 50 21 88 Fax 75 50 18 79

Tørring/hærdning: Tørregrad iht. DIN 53150, tiderne afhænger af luftfugtighed
og temperatur.

Lufttørring +20°C

TG1 30 min.

TG6 10 timer

Kan overlakeres efter 16 timer

Belastbar mek. og kem. 14 dage

Tørring varmeforceret: Efter min. 30 min. afluftningstid, ca. 120 min. ved 60°C
(konvektionstørring) objekttemperatur eller efter min. 30 minutters afluftningstid,

ca. 30 min. ved 80°C objekttemperatur.

Tørfilmlagtykkelse: 60 µm (svarer ca. til 140 µm våd film)

Teoretisk forbrug: 0,19 kg/m² ved 60 µm
Det faktiske forbrug afhænger af overfladens beskaffenhed
og påføringsmetoden.

Sprøjteteknik: 1-2 sprøjtegange

Slibning: tør: > korn 80

Videre forarbejdning: med sig selv og Permacor-systemer (opløsningsmiddelholdig
og vandfortyndbar) iht. vore anvendelsestekniske anbefalin-
ger. Andre på forespørgsel.

Disse oplysninger svarer til den viden, vi råder over i dag og har til formål at informere om vores produkter
og deres anvendelsesmuligheder. De garanterer således ikke bestemte egenskaber ved produkterne eller
disses egnethed til en bestemt opgave. Produktetiketternes faremærkninger skal, ligesom gældende
sikkerhedsregler, iagttages. Vi indestår for en upåklagelig kvalitet inden for rammerne af vores almindelige
salgsbetingelser.


