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DUASOLID 50  

TERMÉKTÍPUS Kétkomponensű, aktív korróziógátló pigmenteket tartalmazó oxirán-észter 
bevonat. 

A TERMÉK KIEMELT  
TULAJDONSÁGAI ÉS 
JAVASOLT FELHASZNÁ-
LÁSI TERÜLETE 

 Használható egyrétegű bevonatrendszerként vagy oxirán-észter rend-
szerek fedőbevonataként kémiai, időjárási viszontagságoknak, és súr-
lódásnak kitett acél felületekre. 

 Kiváló tartósságú. 
 Környezetbarátabb és a felhasználók számára biztonságosabb alterna-

tíva, mint más epoxi és poliuretán festékek. 
 Magas szárazanyag tartalmú. 
 Vastag filmréteget érhető el, akár 100 µm /réteg is. 
 Alkalmas földmunka gépek, vontató ill. emelő berendezések, villástar-

goncák, mezőgazdasági gépek, elektromos berendezések, pumpák és 
egyéb acél szerkezetek, berendezések és gépek festésére. 

MŰSZAKI ADATOK  

Szárazanyag-tartalom 
térfogatszázalékban 

kb. 65 ± 2 % 
 
 

Sűrűség kb. 1,5 kg/liter 

Keverési arány és termék-
kódok 

Festék 2 térfogatrész 527-es széria 
Edző 1 térfogatrész 008 7675 (55904) egyéb edzők, lásd a 2. oldalt  

Fazékidő 8 óra (23 ˚C) 

Ajánlott rétegvastagság és  
elméleti kiadósság 

Ajánlott rétegvastagság Elméleti kiadósság 

Száraz Nedves  

60 µm 95.µm 10.6 m2/l 

100 µm 160 µm 6,4 m2/l 
 
A gyakorlati fedőképesség függ a felhordási technológiától, a festési körülményektől, a festendő 
felület alakjától és felületi érdességétől. 

Száradási idők Szárazréteg-vastagság 80µm +23 oC 

Porszáraz, után 30-60 min 

Érintésszáraz, után 4-6 h 

Szerelhető, után 8-12 h 

Átfesthető a következő Duasolid 50 réteggel, után néhány perc 

Konvejor szállításhoz száraz (80 oC) megnövelt hőfokon, 45 perc  

 
A száradási idő függ a filmvastagságtól, a hőmérséklettől, a relatív páratartalomtól és a szellő-
zéstől. 

Fényességi fokozat Az edző típusától függ. Lásd a 2. oldalt. 

Színek RAL, NCS, SSG, BS, MONICOLOR NOVA, és SYMPHONY színkártyák. 
TEMASPEED színező rendszer 
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DUASOLID 50 
HASZNÁLATI UTASÍ-
TÁSOK 

 

Felület-előkészítés Távolítsuk el az olaj, zsír, só és egyéb szennyeződésfoltokat a felületről a megfelelő 
eljárással. (ISO 12944-4) 
 
Acél felületek: Tisztítsuk meg a felületet szemcseszórással legalább Sa2½ tiszta-
sági fokig. (ISO 8501-1) Amennyiben ez nem lehetséges, foszfátozás ajánlott hide-
gen hengerelt acél felületre a jobb tapadást eléréséhez. 
 
Lealapozott felületek: Távolítsuk el az olaj, zsír, só és egyéb szennyeződésfoltokat 
a felületről a megfelelő eljárással. Javítsa a felületen a repedéseket az alapozó 
réteg előtt. Figyeljen az alapozó átfestési idejére. (ISO 12944-4). 
 

Alapozó DUASOLID PRIMER és DUASOLID 50 

Átvonóbevonat DUASOLID 50 

Felhordási körülmények Minden festendő felület legyen száraz. A festés és a festék száradása alatt 
a levegő, a felület vagy a festék hőmérséklete legyen +10oC felett. A leve-
gő páratartalma ne haladja meg a 80 %-ot. Az acélfelület hőmérséklete 
legalább 3 oC-kal a harmatpont felett legyen. 

Komponensek keverése: Először keverje fel a festéket és az edzőt külön-külön. A megfelelő mennyi-
ségű komponenseket a használat előtt alaposan keverje össze. Használjon 
Temaspeed Squirrel Mixer-t a keveréshez. 

Felhordás Airless, hagyományos vagy elektrosztatikus szórással. Airless szórás esetén 20 s 
DIN 4 viszkozitásra hígítsa a festéket, ha szükséges. Airless szórófej nagysága: 
0,013”-0,015”. A nyomás aránya 30:1, a fúvókanyomás 160-200 bar, porlasztási 
levegőnyomás 2-4 bar. 
Hagyományos szórás esetén a viszkozitás 20-40 s között legyen DIN 4, és az elekt-
rosztatikus szórásnál 20 s DIN 4. 
 
A Duasolid 50 tulajdonságai és fényessége aszerint változik, hogy milyen edzőt 
adunk hozzá: 
 
Edző 008 7675 (55904) fényesség kb. >70    keverési arány 2:1 
Edző 008 7670 (55953) fényesség kb. >70    keverési arány 2:1 
Edző 008 7665 (55911) fényesség kb. 60       keverési arány 2:1 
Edző 008 7667 (55917) fényesség kb. 10       keverési arány 2:1 
Edző 008 7672 (55939) fényesség kb. 40       keverési arány 2:1 
Edző 008 7666 (55907) fényesség kb. >70    keverési arány 8:5 
Edző 008 7668               fényesség kb. <10   keverési arány 2:1 
 
Kerülje a forrón történő szórást! 
 

Hígító 1048-as jelzőszámú vagy 1112-es jelzőszámú hígítók. 

Festőszerszámok tisztítása 1048-as jelzőszámú vagy 1112-es jelzőszámú hígítók. 

Illékony szerves vegyület 
tartalom (VOC) 

A VOC mennyisége 320 g/liter a festék-edző keverékben. 
VOC tartalom a keverékben (15%-ban hígítva) 399 g/l. 

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZ-
TONSÁGI INFORMÁCIÓK 

Mindig olvassa el a dobozon található információt. További információk a 
veszélyes tényezőkről és az azok ellen való védekezésről a biztonsági 
adatlapon szerepelnek. 
Biztonsági adatlap a Tikkurila Kft.-től igényelhető.  
Ügyfélszolgálat: 06-40/200-701 

 
Termékkódok: 527-es széria, edzők: 008 7675, 7666, 7665, 7667, 7672, 7668 

A fent említett információk laboratóriumi vizsgálaton és gyakorlati tapasztalaton alapulnak, amelyeket a termékismertetőben megadott idő-
pontban ellenőriztek. A termék minőségét gyári rendszerünk garantálja, amely megfelel az ISO 9001-es minőségbiztosítási rendszernek és az 
ISO 14001-es környezetvédelmi követelményeknek. Mint gyártó ill. forgalmazó, nem vállalunk felelősséget a termék általunk ismertetett fel-
használásával ellenkező ill. rossz helyen történő felhasználásából eredő károkért. 


