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ANTICON 200

FÄRGTYP

ANTICON är en vattenburen, helt lösningsmedelsfri beläggning som förhindrar uppkomst av
kondensvatten.

ANVÄNDNING

Används som kondensförhindrande beläggning på innertak, väggar och övriga ytor inomhus som är
utsatta för kondensvatten.
ANTICON 200 kan användas på grundmålade och förzinkade ytor.

SPECIALEGENSKAPER

ANTICON 200 innehåller ett poröst, vattenabsorberande material, som också ger beläggningen
värme- och ljudisolerande egenskaper. Då beläggningen appliceras i mängden 1000 g våt färg / m²,
kan beläggningen suga in kondensvatten 350 g/m².
Beläggningens vattenabsorption och vattnets avdunstningshastighet har uppmätts vid Statens
tekniska forskningscentral i Finland (VTT), och resultaten finns i testrapporten RESEARCH REPORT
no. RTE 1285/02 (engelskspråkig).

TEKNISKA DATA

Torrhalt

34 ±2 vikt-%

Totala massan av fasta ämnen

ca 430 g/l

Flyktiga organiska ämnen (VOC)

ca 0 g/l

Torktid, (600 g/m² våt beläggning)
- genomtorr, +23°C, RH 50 %
- genomtorr, +110°C
Rekommenderad skikttjocklek

efter 5 h
efter 15 min

600 g våt beläggning / m²
800 g våt beläggning / m²
1000 g våt beläggning / m²

Torr beläggning / m²
210 g
280 g
350 g

Teoretisk dryghet
1,92 m²/l
1,44 m²/l
1,15 m²/l

Flera av färgfilmens egenskaper förändras då övertjocka skikt appliceras, och därför
rekommenderar vi inte att produkten appliceras i skikttjocklekar som är över 1,5-faldiga jämfört
med den största rekommenderade skikttjockleken.
Förtunning och rengöring av
redskap
Kulörer

Vatten

Vattenabsorption

Ca 350 g vatten / m² med appliceringsmängden 1000 g våt färg / m².

Kondensvattnets avdunstningstid
ur beläggningen (+23°C, RH 50 %)

Ca 5 h (med appliceringsmängden 600 g/m²).

SKYDDSMÄRKNING

Se säkerhetsdatabladet.

Ljusgrå
Enligt överenskommelse.

Vänd
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BRUKSANVISNING
Ytans förbehandling

MÅLADE YTOR: Orenheter som försvårar målningen (t.ex. fett och salter) avlägsnas. Ytorna bör vara torra och rena.
ZINKYTOR: Orenheter som försvårar målningen (t.ex. fett och salter) avlägsnas. Ytorna bör vara torra och rena.

Grundmålning

Metallytor grundmålas med lämplig rostskyddsgrundfärg, till exempel TEKNOLAC PRIMER 168-00, TEKNOCRYL
PRIMER 3, TEKNOCRYL AQUA PRIMER 7 eller INERTA PRIMER 5. ANTICON 200 lämpar sig också väl för
målning på baksideslacken på bandlackerad tunnplåt.

Beläggningsförhållanden

Ytan ska vara torr. Under appliceringen och torktiden ska luftens, ytans och beläggningens temperatur vara över +5 °C
och den relativa luftfuktigheten under 80 %.

Applicering

ANTICON 200 appliceras med spruta som lämpar sig för tjocka massor. Munstycket bör vara minst 5 mm. ANTICON
200 levereras i sprutfärdig viskositet. Små skador kan också övermålas med pensel.

ÖVRIG INFORMATION

Lagringsbeständigheten anges på etiketten. Bör lagras svalt och i tätt försluten förpackning.
FÖRVARAS FROSTFRITT.

Databladets uppgifter är riktvärden som grundar sig på laboratorieförsök och praktisk erfarenhet. Teknos ansvarar för att produktens kvalitet överensstämmer med vårt
kvalitetsprogram. Teknos ansvarar däremot inte för den utförda målningsbehandlingen, då denna i hög grad är beroende av förhållandena vid hantering och applicering.
Teknos ansvarar inte heller för skador som uppkommit på grund av felaktig användning av färgprodukten. Produkten är uteslutande avsedd för yrkesmässigt bruk. Detta
förutsätter att användaren besitter nödvändiga kunskaper för 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.
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