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DESCRIEREA PRODUSULUI

Zone de aplicare

Aceasta vopsea pulbere fara zinc este conceputa ca un strat de grund pe obiecte si structuri metalice curatate prin 
sablare, obiecte si structuri din otel fosfatate si galvanizate Aceasta combina un nivel superior de rezistenta la 
coroziune cu proprietati mecanice avansate, economii importante de material, adeziune excelenta la substrat si intre 
straturi.

Produsul permite o aplicare eficienta, o buna acoperire a marginilor asigurand totodata si o etalare uniforma. Pentru o 
protectie coroziva optima si un aspect al suprafetei atractiv acest produs trebuie sa fie folosit in combinatie cu pulberi 
poliesterice potrivite. Produsele recomandate includ: Jotun Façade, Corro-Coat PE si Tradex de la Jotun.

Acest produs contribuie la cerinţele Standardelor pentru Clădiri Verzi. Consultați secțiunea de Standarde Clădiri Verzi.

Domeniile de utilizare includ structuri de constructii, utilaje agricole, garduri metalice, zone publice (la exterior),
componente din otel folosite in medii marine.

Approved

PROPRIETATILE VOPSELEI PULBERE

Proprietate Standard Rezultat

Densitate 1.65 ± 0.05 kg/dm3

Depozitare

pastrati in zona uscata si racoroasa temperatura maxima de 25C. umiditate relativa maxima de 60% sub rezerva 
folosirii in conditiile mentionate durata de viata a produsului este de 12 luni de la data fabricatiei

APLICARE

Pregatire de suprafata

Pre-tratare chimica.

Metodele disponibile de pre-tratare includ fosfarea cu zinc si cromatarea otelului zincat Tipuri recomandate de pre-
tratament depind de cerintele specifice de proiectare si in functie de nevoia de a rezista la coroziune specificata in 
sectiunea Performante al documentului

Calitatea generala a sistemului de vopsire depinde in mare masura de tipul si calitatea pregatirii suprafetei, pre-
tratarea si stratul de vopsea. Pregatirea suprafetei recomandate este sablare, care trebuie sa fie executata in 
conformitate cu specificatiile prevazute in "Gidul de aplicare a vopselei pulbere pe suprafate de otel" Suprafetele sablate 
sunt potrivite pentru a asigura un nivel de protectie moderat
Pentru otel galvanizat se recomanda sablare superficiala
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Această Fişă Tehnică prevalează celor eliberate anterior.

Fişa Tehnică a Produsului (TDS) se recomandă să fie citită împreună cu Fişa de Securitate a Produsului (SDS) şi Ghidul de aplicare al 
Produsului (AG). Pentru cel mai apropiat birou local Jotun, vă rugăm sa vizitați site-ul nostru www.jotun.com.
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Aplicarea vopselei pulbere

Echipamente

Corespunde pentru aplicare cu echipament de incarcare Corona si Tribo

Conditie de polimerizare temperatura obiectului Timp

12 minute
7 minute

7-12 minute*
4-8 minute*
2-5 minute*

160 °C
180 °C
200 °C

180 °C
200 °C

Polimerizare completa

Polimerizare parțială

Sistemul este polimerizat folozind conditii complete sau partiale de polimerizare pentru Primax Xtend.

Pentru a spori aderenta intre grund si stratul final de acoperire este recomandat sa se faca polimerizarea partiala a 
grundului dupa indicatiile de mai jos.

In cazul in care substraturile cu grund sunt polimerizate partial, aplicarea stratului superior trebuie sa aiba loc in cel 
mult 12 ore de la aplicarea acestui produs. Se recomandă cel mai scurt interval posibil

In cazul in care substraturile cu grund sunt polimerizate complet, acestea pot fi depozitate temporar pentru o perioada 
mai lunga de timp.

In ambele cazuri, substraturile cu grund trebuie sa fie depozitate ferit de lumina soarelui, acoperite cu o folie curata de 
plastic, intr-un loc ferit de praf, racoros si uscat.

Proprietatile de aderanta intre straturi si polimerizarea completa a produsului trebuie mereu verificate. Atunci cand se 
utilizeaza cuptoare pe gaz cu aredere directa, trebuie testate probe de sistem complet in asa fel incat sa se asigure 
aderenta intre straturi dintre grund si un strat superior. Din acelasi motiv, se recomanda ca temperatura cuptorului sa 
nu depaseasca 200 °C.

Timpul de polimerizare partiala cel mai potrivit pentru Primax Xtend la temperatura selectata din intervalul dat se 
recomanda a se defini printr-un experiment practic. Acest lucru va ajuta pentru a asigura cea mai buna performanta 
din punct de vedere decorativ si functional luand in considerare diferentele dintre obiectele acoperite si cuptoarele de 
polimerizare.

*Se aplica apoi stratul superior, iar sistemul trebuie sa fie polimerizat complet in conformitate cu conditiile de 
polimerizare ale stratului superior sau ale grundului, oricare dintre acestea este mai stringent.

ASPECT

Culoare

Luciu

Disponibil doar într-o culoare de gri deschis

Daca suprafata de referinta este prea mica sau improprie pentru masurarea luciului, atunci luciul va fi comparat vizual 
cu etalonul de referinta(folosind acelasi unghi de incidenta)

75± 15EN ISO 2813 (60°)

Proprietate Standard Rezultat

aderenta* EN ISO 2409 (2 mm) Evaluare aderenta Gt0 ( 100% aderență)

rezistenta la impact* ASTM D2794 (5/8 '' ball) > 40 inch-pounds fără crăpături ale peliculei

Elasticitate Erichsen* EN ISO 1520 Depășește 5 mm fără crăpături ale peliculei

Rezistență la condens de apă ISO 6270-2 480 ore**
720 ore***

PERFORMANTA
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rezistenta la ceata salina ISO 9227 NSS 720 ore**
1440 ore***

Testarea la coroziune  cu 
dioxid de sulf se face in 
atmosfera alternanta cu 0.2 lt 
SO2

ISO 3231 20 cicluri / 480 ore**
30 cicluri / 720 ore***

* Tipic, pentru acest produs atunci cand este aplicat pe placute de otel fosfatat cu zinc(0,8 mm) cu grosimea pelicului de vopsea de 70-90 microni, se 
recomanda respectarea intregului ciclu de polimerizare.

** Sistem 1: Placute din otel, sablat (Sa 2½), Primax Xtend + Jotun Façade 2487. Grosimea total a stratului  ~160 µm(Grund  ~80 µm si 60-80  µm strat 
final.

** Sistem 2: Granulatie pentru sablat (Sa 2½) Panouri din fier si otel fosfatate, Primax Xtend + Jotun Façade 2488. Grosimea total a stratului  ~160 µm
(Grund  ~80 µm si 60-80  µm strat final.

*** Sistem 3: Otel fostafat cu zinc,sablat  (Sa 2½), Primax Xtend +Jotun Façade 2488. Grosimea total a stratului  ~160 µm(Grund  ~80 µm si 60-80  µm 
strat final.

*** Sistem 4: Otel galvanizat termic cu strat de conversie prin cromatare, Primax Xtend+Jotun Façade 2487. Grosimea total a stratului  ~160 µm(Grund 
~80 µm si 60-80  µm strat final. Rezistenta la ceata salina nu a fost testata.

*** Sistem 5: Otel galvanizat termic cu curatare, Primax Xtend + Jotun Façade 2487. Grosimea total a stratului  ~160 µm(Grund  ~80 µm si 60-80  µm 
strat final. Rezistenta la ceata salina nu a fost testata.

Primax Xtend in combinatie cu straturile finale furnizate de JOTUN, in combinatie cu diverse metode de pre-tratament 
pot fi obtinute urmatoarele nivele de protectie anticoroziune conform ISO 12944. Pentru mai multe detalii  va rugam 
consultati  "Jotun’s Steel Performance Matrix".

Testat de catre IFO: "Institute of Surface Technology", Germania 2015

Aprobări

Standarde de Construcţii Ecologice

Acest produs contribuie la creditele Standard pentru Clădiri Verzi, îndeplinind următoarele cerințe specifice:

LEED®v4 (2013)
Creditul MR: declararea și optimizarea produselor
- Ingredientele materialului, Opțiunea 2: Optimizarea Ingredientului Material, Calea de Conformitate Internațională 
Internațională - Optimizarea REACH: Ingrediente chimice complet inventariate la 100 ppm și care nu conțin substanțe 
pe lista autorizațiilor REACH - Anexa XIV, Lista Restricții - Anexa XVII și lista candidaților SVHC.
- Declarații de produs pentru mediu. Produs specific tip III EPD (ISO 14025; 21930, EN 15804).

BREEAM® International (2016)
Mat 01: Specific pentru produs EPD tip III (ISO 4025; 21930, EN 15804).

EPD-urile sunt disponibile la www.epd-norge.no
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Termeni și condiţii

Informațiile din acest document au la bază cele mai bune cunoștințe Jotun fondate în urma testelor de laborator și 
experienţa practică. Produsele Jotun sunt considerate ca fiind produse semi-finite, ca atare, acestea sunt adesea 
folosite în medii necontrolate de Jotun. Jotun nu poate garanta nimic altceva în afară calitatea produsului în sine.
Variații minore de produs pot fi puse în aplicare pentru a se conforma cu cerințele locale. Jotun își rezervă dreptul de a 
modifica datele furnizate fără notificare prealabilă.

Utilizatorii ar trebui să se consulte întotdeauna cu Jotun pentru instrucțiuni specifice privind adecvarea generală a 
acestui produs pentru nevoile și practicile specifice aplicării lor.

Dacă există vreo neconcordanță între diferitele aspecte lingvistice ale acestui document, versiunea în limba engleză 
(Marea Britanie), va prevala.
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