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INERTA 51
epoxifÄrg

FÅRGTYP

INERTA 51 Är en tvÅkomponent lÇsningsmedelsbaserad epoxireaktionsfÄrg.

ANVÅNDNING

AnvÄnds som grund- eller mellanstrykningsfÄrg i de kemikaliebestÄndiga epoxifÄrgsystemen K17.
FÄrgen Är Även lÄmplig pÅ betongytor.

SPECIALEGENSKAPER

FÄrgskiktet Är mycket tÄtt och det har god bestÄndighet mot vatten och kemikalier. BestÄndigheten mot
vÄrme - Även mot fuktig vÄrme - Är god.
FÄrgen uppfyller kraven i den svenska standarden SSG 1021-GA.

TEKNISKA DATA
BlandningsfÇrhÉllande

Plastdel (Comp. A):
HÄrdare (Comp B): INERTA 51 HARDENER

Brukstid vid +23 ÑC

6h

Torrhalt

50 É2 volym-%

Totala massan av fasta Ämnen

ca 970 g/l

Flyktiga organiska Ämnen (VOC)

ca 440 g/l

Rekommenderad skikttjocklek och Torrfilm (Ñm)
teoretisk dryghet
50
80
100
125

4 volymdelar
1 volymdel

VÅtfilm (Ñm)

Teoretisk dryghet (mÖ/l)

100
160
200
250

10,0
6,3
5,0
4,0

Flera av fÄrgfilmens egenskaper fÇrÄndras dÅ Çvertjocka skikt appliceras, och dÄrfÇr rekommenderar vi
inte att produkten appliceras i skikttjocklekar som Är Çver tvÅfaldiga jÄmfÇrt med den stÇrsta
rekommenderade skikttjockleken.
Praktisk fÄrgÉtgÉng

VÄrdena Är beroende av flera faktorer, sÅsom ytans profil, form och storlek, appliceringsmetoden mm.

Torktid, +23ÑC / 50 % RH (torrfilm 50 Öm)
- dammtorr (ISO 9117-3:2010)
efter 1 h
- klibbfri (DIN 53150:1995)
efter 5 h
- genomhÄrdad
efter 7 dygn
ÜvermÉlningsbar, 50 % RH (torrfilm 50 Öm)
med sig sjÄlv eller
med INERTA 50
FÜR KONSTRUKTIONER I LUFT

ytans temperatur

min.

max.*

med sig sjÄlv eller
med INERTA 50
FÜR KONSTRUKTIONER I VÅTSKA
min.

max.*

+10ÑC

efter 12 h

efter 6 mÅn

efter 36 h

efter 7 dygn

+23ÑC

efter 4 h

efter 6 mÅn

efter 12 h

efter 7 dygn

* Maximal ÇvermÅlningsintervall utan uppruggning.
Ükad skikttjocklek och hÇgre relativ luftfuktighet i torkningsutrymmet fÇrlÄnger i allmÄnhet torkningen.

FÇrtunning och rengÇring av
redskap
Glans

TEKNOSOLV 9506

KulÇrer

Vit och grÅ

SKYDDSMÅRKNING

Se sÄkerhetsdatabladet.

Halvmatt

VÄnd
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BRUKSANVISNING
Ytans fÇrbehandling

AnvÄnd metoder avsedda fÇr att avlÄgsna smuts och fett fÇr att rengÇra ytorna frÅn orenheter som fÇrsvÅrar
fÇrbehandlingen och appliceringen av fÄrg samt frÅn vattenlÇsliga salter. Beroende pÅ underlagets material gÇrs
fÇrbehandlingen enligt fÇljande:
STáLYTOR: Valshud och rost avlÄgsnas med blÄstring till fÇrbehandlingsgrad Sa 2à (ISO 8501-1). PÅ tunnplÅtsytor
fÇrbÄttrar uppruggning av ytan fÄrgens vidhÄftning till underlaget.
BETONGYTOR: Betongen bÇr vara minst 4 veckor gammal. Underlaget bÇr vara fast och vÄlhÄrdat. Ytskiktets fukthalt
bÇr vara under 4 viktsprocent.
StÄnk och ojÄmnheter slipas bort. LÇs cement, sand och damm borstas bort. Fett och smuts tvÄttas bort med tvÄtteller lÇsningsmedel. Cementhud avlÄgsnas med BETONG-BETNINGSLÜSNING, med slipning eller med blÄstring.
TIDIGARE MáLADE YTOR (ÜVERMáLNINGSBARA): Orenheter som fÇrsvÅrar appliceringen av fÄrg (t.ex. fetter och
salter) avlÄgsnas. Ytorna bÇr vara torra och rena. Gamla fÄrgytor dÄr den maximala ÇvermÅlningsintervallen Çverskridits
bÇr dessutom uppruggas. Skadade partier fÇrbehandlas i enlighet med de krav som gÄller fÇr underlaget och
underhÅllsmÅlningen.
Platsen och tidpunkten fÇr fÇrbehandlingen bÇr vÄljas sÅ, att den behandlade ytan inte nedsmutsas eller blir fuktig fÇre
fortsatt behandling.

Shopprimer

Vid behov lÄmpar sig KORRO E epoxishopprimer.

Blandning av
komponenterna

FÄrgmÄngden fÇr en applicering bÇr berÄknas med beaktande av blandningens brukstid. FÇre appliceringen blandas
komponenterna i rÄtta proportioner. Observera att blandningen skall ske utmed kanterna och Ända ned till kÄrlets
botten. OfullstÄndig blandning eller feldosering ger ojÄmn hÄrdning och fÇrsÄmrar fÄrgskiktets egenskaper.

AppliceringsfÇrhÉllanden

Ytan som mÅlas ska vara torr. Under appliceringen och torktiden ska luftens, ytans och fÄrgens temperatur vara Çver
+10âC och den relativa luftfuktigheten under 80 %.
Dessutom skall temperaturen fÇr ytan som mÅlas och fÇr fÄrgen vara minst 3âC Çver luftens daggpunkt.

Applicering

FÄrgen omblandas vÄl fÇre anvÄndningen.
FÇr appliceringen rekommenderas hÇgtrycksspruta. Endast med den uppnÅr man med en applicering de
rekommenderade skikttjocklekarna. LÄmpligt munstycke fÇr hÇgtryckssprutan Är 0,017 - 0,021". Vid flÄckstrykning
eller mÅlning av smÅ objekt kan pensel anvÄndas.

ÜVRIG INFORMATION

LagringsbestÄndigheten anges pÅ etiketten. BÇr lagras svalt och i tÄtt fÇrsluten fÇrpackning.
Instruktioner angÅende ytans fÇrbehandling finns i standarderna EN ISO 12944-4 och ISO 8501-2.

Databladets uppgifter Är riktvÄrden som grundar sig pÅ laboratoriefÇrsÇk och praktisk erfarenhet. Teknos ansvarar fÇr att produktens kvalitet ÇverensstÄmmer med vÅrt
kvalitetsprogram. Teknos ansvarar dÄremot inte fÇr den utfÇrda mÅlningsbehandlingen, dÅ denna i hÇg grad Är beroende av fÇrhÅllandena vid hantering och applicering.
Teknos ansvarar inte heller fÇr skador som uppkommit pÅ grund av felaktig anvÄndning av fÄrgprodukten. Produkten Är uteslutande avsedd fÇr yrkesmÄssigt bruk. Detta
fÇrutsÄtter att anvÄndaren besitter nÇdvÄndiga kunskaper fÇr att handha produkten pÅ ett bÅde tekniskt och arbetarskyddsmÄssigt riktigt sÄtt. De senaste versionerna av
Teknos datablad, sÄkerhetsdatablad och systemblad finns pÅ vÅra hemsidor www.teknos.com.

