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GAMINIO APRAŠYMAS 
 

                                                                                                                     

 

TECNOPLASTIC F 
Priedas galutinės dangos pašiurkštinimui 

 

APRAŠYMAS 
Rupi poliamido dalelių pudra skirta galutinių paviršių šiurkštumo padidinimui ir tekstūros pakeitimui.  

 

PANAUDOJIMO SRITIS 
Kaip priedas siekiant išgauti vidutiniškai arba labai (priklausomai nuo naudojamo kiekio) šiurkštų paviršių bei 

pasiekti specifinius dekoratyvinius paviršių tekstūros reikalavimus. Pudra gali būti naudojama tiek su vandens tiek 

su tirpiklių pagrindu pagamintomis dangomis.  

 

TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS 

Pagrindinė medžiaga: Poliamidas 

Išvaizda: Balta pudra 

Vidutinis dalelės dydis: 125 μm (0,125 mm) 

Dalelių dydžiai: 

d50 ± 150 μm 

d90 ± 225 μm 

d99,9 ± 280 μm 

 Svoris: ± 640 g/l 

Tankis: ± 1,22 g/cm3 

Lydymosi temperatūra: ± 150 – 160 °C 

Džiūvimo laikas, valymas, santykinė oro drėgmė 

įrengiant ir kt.: 
Vadovautis įrengiamai dangai keliamais reikalavimais. 

Teorinė išeiga: 5 ~ 8 % naudojamos dangos svorio 

Grindų slidumas pagal ENV 12633: 3 klasė (>45 pasipriešinimas slydimui) 

 

BENDRA INFORMACIJA 

Temperatūrinis stabilumas priklauso nuo dangos su kuria yra naudojamas priedas ir nuo tiesioginio temperatūrinio 

poveikio. Jeigu eksploatacijos metu numatomos didesnės nei 140 °C temperatūros prieš galutinį padengimą 

stabilumui nustatyti būtina atlikti bandymus.  

TECNOPLASTIC F yra atsparus daugumai įprastų tirpiklių, bet norint užtikrinti bendrą dangos kokybę ir 

susiformavimą turėtų būti atlikti bandymai.  

 

ĮRENGIMAS 

Priedas gali būti maišomas su TECNOTOP 2C ir TECNOTOP 2CP poliuretaninėmis dervomis taip pat su įvairiomis 

vandens ar tirpiklių pagrindu pagamintomis dangomis. Supilkite norimą kiekį priedo į pagrindinio komponento 

talpą ir maišykite kol išgausite vientisą konsistenciją. Jeigu dangos spalva yra išgaunama naudojant papildomus 

pigmentus, jie turėtų būti įmaišomi po TECNOPLASTIC F ir pagrindinio komponento sumaišymo. Papildomi 

priedai nėra reikalingi net jei ir maišoma su vandens pagrindu pagamintomis dangomis. Pudros išeiga priklauso nuo 

siekiamo išgauti pagrindo šiurkštumo, tekstūros ir padengimo storio ir svyruoja nuo 5 iki 8 % naudojamos dangos 

svorio.  

 

PAKUOTĖ IR SANDĖLIAVIMAS 

Produktas tiekiamas metalinėse skardinėse po 2 kg.  

Priedas gali nusėsti jeigu yra sandėliuojamas sumaišytas su danga, siekiant to išvengti būtina naudoti priemones 

prieš nusėdimą. 
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