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INERTA MASTIC-01
HARDENER

PRODUKTTYP

EpoxihÄrdare som ger INERTA MASTIC epoxibelÄggining en lÅng ÇvermÅlningstid.

ANVÄNDNING

HÄrdaren kan anvÄndas med fÇljande fÄrger:
INERTA MASTIC
INERTA MASTIC MIOX.

TEKNISKA DATA
BlandningsfÅrhÇllande

Plastdel (Comp. A):
HÄrdare (Comp.B):

2 volymdelar
1 volymdel

FÇr att ett gott mÅlningsresultat skall erhÅllas Är det viktigt, att hÄrdaren blandas omsorgsfullt i
plastdelen Ända frÅn kÄrlets botten.
Torrhalt

77 Ä 2 volym-%

Totala massan av fasta Émnen

1200 g/l

Flyktiga organiska Émnen (VOC)

ca 210 g/l

Torktid, +23ÄC / 50 % RH (torrfilm 80 Åm)
dammtorr
(ISO 1517:1973)
efter 4 h
efter 4 h

INERTA MASTIC
INERTA MASTIC MIOX

klibbfri
(DIN 53150:1995)
efter 6 h
efter 6 h

ÇvermÉlningsintervaller
med sig sjÄlv,
TEKNOPLAST HS 150 och
TEKNODUR 0050
ytans
temperatu

+10ÉC
+23ÉC

min.
efter 8 h
efter 4 h

max. *
efter 4 mÅn
efter 4 mÅn

med INERTA 50 och TEKNOPLAST med TEKNODUR 0090,
50
TEKNODUR COMBI 3430 och
TEKNODUR 3410
min.
efter 8 h
efter 4 h

max. *
efter 2 mÅn
efter 2 mÅn

min.
efter 8 h
efter 4 h

max. *
efter 1 mÅn
efter 1 mÅn

* Max. ÇvermÅlningsintervall utan uppruggning.
Ytan mÅste vara fullstÄndigt ren fÇr att sÄkra vidhÄftningen mellan skikten. Om ÇvermÅlningsintervallen har Çverskridits,
mÅste ytan uppruggas fÇre ÇvermÅlning.
Ékad skikttjocklek och hÇgre relativ luftfuktighet i torkningsutrymmet fÇrlÄnger torkningen och pÅverkar
ÇvermÅlningsegenskaperna.

SKYDDSMÄRKNING

Se sÄkerhetsdatabladet.
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BRUKSANVISNING
AppliceringsfÅrhÇllanden

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:
STÑLYTOR: Valshud och rost avlÄgsnas med blÄstring till fÇrbehandlingsgrad Sa 2Ö (ISO 8501-1).
PÅ tunnplÅtsytor fÇrbÄttrar uppruggning av ytan fÄrgens vidhÄftning till underlaget.
TIDIGARE MÑLADE YTOR (ÉVERMÑLNINGSBARA): 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.
Blottade stÅlytor rengÇrs frÅn rost till fÇrbehandlingsgrad St 2 (ISO 8501-1).
Som alternativ till torr rengÇring kan man pÅ intakt, vÄl vidhÄftande fÄrg och/eller pÅ stÅl anvÄnda
vattenblÄstring med tryck Çver 70 MPa. Intakt fÄrgyta bÇr efter vattenblÄstringen vara grov. StÅlytans
fÇrbehandlingsgrad ska vara Wa2 (ISO 8501-4:2006) eller i enlighet med specifikationen.
Ñterrostningsgraden fÅr efter behandlingen vara hÇgst M (ISO 8501-4:2006) fÇre mÅlningen.
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, KORRO SE zinkepoxishopprimer och KORRO SS
zinksilikatshopprimer.

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. FÇr omblandningen rekommenderas en lÅngsamt roterande
borrmaskin fÇrsedd med blandare. OfullstÄndig blandning eller feldosering ger ojÄmn hÄrdning och
fÇrsÄmrar fÄrgskiktets egenskaper.

AppliceringsfÅrhÇllanden

Ytan som mÅlas ska vara torr och den relativa luftfuktigheten ska vara under 80 %. Vid mÅlning med
standardhÄrdaren ska luftens, ytans och fÄrgens temperatur under tiden fÇr appliceringen och
torkningen vara Çver +10ÜC.
Dessutom skall temperaturen fÇr ytan som mÅlas och fÇr fÄrgen vara minst 3ÜC Çver luftens
daggpunkt.
DÅ fÄrgen blandas och sprutas bÇr den ha en temperatur pÅ Çver +15ÜC.

Applicering

FÄrgen appliceras med mÅlningsborste eller rulle. PÅ blÄstrade ytor kan Även hÇgtrycksspruta
anvÄndas. LÄmpligt munstycke fÇr hÇgtryckssprutan Är 0,015 - 0,021".
MÅlningsredskapen tvÄttas omedelbart efter anvÄndningen med TEKNOSOLV 9506.
FÄrgen kan Även lÄmnas utan tÄckmÅlning.

ÑVRIG 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.

