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KARTA TECHNICZNA 
PURAL PES 5L2190163T000 (EX 5021A9016) WHITE SM HG TS X R9016 - QUALICOAT P-0238

Skład  
Proszek na bazie poliestrowych karboksylowanych żywic nasyconych i utwardzaczy alternatywnych dla TGIC 
wybranych ze względu na ich odporność na warunki zewnętrzne. 
Sformułowana z pigmentami i dodatkami specjalnie dobranymi dla wysokiej odporności na promienie UV i 
czynniki atmosferyczne. 

Zalecane zastosowania 
Proszek przeznaczony do ekspozycji na zewnątrz, gdzie wyraża swoje niezwykłe właściwości odporności na 
kredowanie i najlepsze wariacje kolorów. 
Malowanie okien aluminiowych i żelaznych w budynkach, elementach oświetleniowych, korpusach maszyn 
rolniczych i przemysłowych. 
Aby uzyskać dobrą ochronę, konieczne jest natryskiwanie średniej grubości 70-80 mikronów. 

Wstępna obróbka podłoża 
Proszki przywierają do większości powierzchni metalowych pod warunkiem, że są suche, czyste i odtłuszczone. 
Wymagana jest chemiczna obróbka wstępna powierzchni w celu poprawy odporność na korozję w oparciu o 
rodzaj metalicznego nośnika. 

Malowanie 
Ten proszek nadaje się do stosowania z urządzeniami do natryskiwania elektrostatycznego, których napięcie 
wynosi od 40 do 90 KV. Gdzie obecny jest skrót „TS”, nasze produkty współpracują również z pistoletami 
tryboelektrycznymi. Różnica grubości nałożonej powłoki może spowodować modyfikację wyglądu 
utwardzonej powłoki. W przypadku produktów o specjalnych efektach stosowanie natrysku nie jest zalecane, z 
wyjątkiem produktów bonderyzowanych. 

Warunki polimeryzacji 
180 ° C x 20 min 

Charakterystyka po polimeryzacji (zastosowanie na elemencie stalowym )  
Rysunek Erichsena:  > = 5 mm     ISO 1520 
Test zginania trzpienia: > = 4 mm     ISO 1519 
Odporność na uderzenia :  > = 2,5 Nm      ASTM D2794 
Twardość Buchholza:   > = 80      ISO 2815 
Test cięcia krzyżowego:  Gt0      ISO 2409 
Połysk 60 °:    60 - 80 połysk     ISO 2813 

Odporność chemiczna 
Produkt ma dobrą odporność na większość 10% kwasów i na alkohol etylowy w temperaturze pokojowej  
(25 ° C). 
W przypadku konkretnych żądań zapraszamy do kontaktu z naszą pomocą techniczną. 

http://www.europolveri.it


Odporność na korozję (aplikacja na spoiwo żelazowo-fosforanowe) 

Komora wilgotności: 
Komora wilgotności:   Po 500 godzinach bez zmian.     ISO 6270 
Kesternich:    Po 10 cyklach brak utraty przyczepności.    ISO 3231 
Spray solny:    Po 1000 godzinach <1 mm penetracji.    ISO 9227 

Przyspieszone starzenie (QUV-B) (313 nm) przy cyklu QUV / SE 4 godziny, kondensacja przy 40 ° C / 4 h 
naświetlanie 50 ° C (0,75 W / m² / nm. Aplikacja na panelu aluminiowym) 
Test: Po 300 godzinach - utrata połysku <= 50% 

Przechowywanie 
Można się spodziewać okresu przechowywania wynoszącego co najmniej 6 miesięcy od daty załadunku, pod 
warunkiem że opakowania pozostaną zamknięte i przechowywane w chłodnym, suchym miejscu poniżej  
30 ° C. 
Powyższe dane są wynikiem starannych badań i naszego długiego doświadczenia, niemniej jednak biorąc pod 
uwagę dużą liczbę czynników, z którymi się zgadzamy określ wartości w niniejszej karcie danych technicznych, 
użytkownik będzie miał obowiązek spełnienia najlepszych warunków, aby uzyskać najlepszy wynik. 
Ten produkt jest przeznaczony tylko dla profesjonalnego użytku. Manipulacja produktem z utylizatora 
muszą być zgodne z przepisami dotyczącymi stosowania farb proszkowych i informacjami opisanymi w naszej 
karcie technicznej przesłanej razem z samym produktem.  
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