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Termékleírás 
Oldószeres, 2K poliuretángyanta alapú vascsillámos festék. Megfelel a TL/TP-KOR-Blatt 87 (Németország) 
követelményeknek. 
 

Alkalmazási terület 

Fő felhasználási területe az acél- és építőipar, ahol hosszú élettartam, magas esztétikai igény és kiváló ellenálló 
képesség szükséges, mint például hidak, konténerek, csővezetékek, ipari létesítmények és készülékek magas 
korróziós igénybevételű környezet esetén. 
 

Tulajdonságok 
Kiváló korrózióvédelmi tulajdonságú bevonat 
Kitűnő tapadás 
Könnyen felhordható 
100 µm száraz rétegvastagságig egy munkafázisban felhordható 
 
RELAMIX PLUS színkeverő rendszerben tetszőleges színben kikeverhető 
 

Ellenálló képesség: 

 

Hőállóság 130 °C-ig (száraz körülmények között), kiváló időjárás- és UV-állóság, ellenáll benzolnak, gázolajnak, 
olajnak, híg savaknak és lúgoknak, sóoldatoknak, stb. 

 
Tanúsítványok 
Megfelel a TL/TP-KOR 87 előírásoknak és rendszeres ellenőrzés alatt állnak. Egyéb színek és fényfokozatok 
(azonosító szám nélkül) megfelelnek a TL/TP-KOR- acélépítményekben rögzített előírásoknak. 
 
Színek 
Gyári: DB színskála katalógus szám: 687.30 – 687.74 További színek rendelhetők. 
 
Fényesség 
Selyem matt 

 

 
 

Az adatok a DB 702 színű festékre van megadva. Eltérő színek adatai eltérhetnek. 
 

 
Festék Edző 114-11-2  Keverék 

Szárazanyag tartalom 
(tömeg %) 

~ 79 % ~ 75 % ~ 78 % 

Szárazanyag tartalom 
(térfogat %) 

~ 62 % ~ 71 % ~ 63 % 

Sűrűség 
~ 1,7 g/ml ~ 1,07 g/ml ~ 1,6 g/ml 

Szállítási viszkozitás (20° C)  
~ 60 dPas 6mm ~ 100” 4mm (DIN 53 211) 

 

 

Elméleti kiadósság 80 µm száraz rétegvastagság  
~ 4,6 m²/kg     ~ 220 g/m2  

A gyakorlati kiadósság a felület érdességétől, a felhordás módjától és körülményeitől függően, eltérő értékű lehet.  

Leírás 
 

 
 

Technikai adatok 
 



623 
2 / 4 Termékadatlap 

04 - 2016 

 FEYCOPUR 623 - 2K PUR-Eisenglimmer  

Feycolor GmbH · D-93055 Regensburg · Tel. 941 60497-0 · Telefax 941 60497-30, info@feycolor.com 

Mipa Hungária Kft  H-8000 Székesfehérár, Zsurló utca 2   Tel. 36 (22) 514-510  Fax. 36 (22) 514-514, info@mipahungaria.hu,www.mipahungaria.hu 

 

 

 

 

Raktározás (10 - 30°C) 

Zárt, eredeti, sérülésmentes csomagolásban hűvös, száraz helyen tárolva legalább 24 hónapig (edző legalább 12 
hónapig). Közvetlen napfénytől és nedvességtől védve tárolandó! 

 

 

 

Felület előkészítése 
Általános 
A felületnek tisztának, száraznak, por-, rozsda-, olaj- és zsírmentesnek kell lennie. A régi lazán tapadó bevonatokat 
teljesen el kell távolítani, jól tapadó réteget fel kell érdesíteni. A festendő felületet a DIN EN ISO 12944-4 szabvány 
előírásaival összhangban kell előkészíteni a bevonatrendszer felépítéséhez. 
 
Acél 
Szemcseszórás az Sa 2½ vagy kézi, kisgépi tisztítás az St 3 tisztasági fokozat eléréséig a DIN EN ISO 12944-4-nek 
megfelelően. 
 
Horganyzott felület 
A horganyzott felületek duplex védelmének kialakításához a tűzihorganyzásnak meg kell felelnie az EN ISO 1461 
szabvány előírásainak. 
 
Alumínium 
Alaposan tisztítsa meg a felületet, távolítsa el a szennyeződéseket DIN EN ISO 12944-4 szerint, csiszolással és 
sweeppeléssel. 
 
Alapozó 
Kültéri használat esetén javasolt megfelelő alapozó használata. 
 
Keverés 
A festéket használat előtt jól keverje össze, ezután adja hozzá az edzőt, keverje össze alaposan (minimum 3 
percig), lehetőség szerint elektromos keverő eszközzel. Az edény alján és falán lévő festéket is keverje össze. 
 
Edző (TL/TP-KOR előírásnak megfelelő) 
114-11-2 normál, kül- és beltéri felhasználás esetén 
 
További edzők 
114-11-1 FEYCOPUR Härter 11 gyors 
114-11-9 FEYCOPUR Härter 11 lassú, ecsettel, hengerrel történő felhordáshoz 
 
Fazékidő 
6-8 óra (20 °C, 65% relatív páratartalom) 
 
Keverési arány 
114-11 edző   Tömeg szerint   10:1    Térfogat szerint: 8:1 
 
Hígítás 
110-601 Universalverdünnung (gyors) 
110-602 Universalverdünnung (normál) 
110-603 Universalverdünnung (lassú / airless) 
 
Aromás mentes 
110-611 Universalverdünnung (gyors) 
 
Figyelem 
Az A és B komponeseket jól keverje össze egymással, ezután adja hozzá a megfelelő hígítót, majd keverje jól össze 
ismét a festéket. 
 
 
 

Előkészítés  
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Javasolt száraz rétegvastagság 

 

40 – 60 μm beltéri alkalmazás esetén 

80 – 120 μm kültéri alkalmazás esetén 

 

 

 

Felhordási hőmérsékletek 

Minimum és maximum tárgyhőmérséklet: +12 és +30° C között. A tárgyhőmérséklet legalább 3° C-kal magasabbnak 
kell lennie a harmatpontnál. Optimális tárgyhőmérséklet: +15 és +25° C között  

 

Felhordás Fúvóka Nyomás  Hígító 

Ecsettel / hengerrel   0 – 5 % 

Szórás (Levegő) 1,5 – 1,8 mm 3 – 5 bar 5 – 15 % 

Szórás (Airless) 0,28 – 0,38 mm > 150 bar 3 – 10 % 

A beállítási értékek a festendő tárgy és az alkalmazott eszköz figyelembevételével kell beállítani. 

 

Száradási idő  

(20 °C) 

 

TG 1 

Porszáraz 

TG 4 

Érintésszáraz 

TG 6 

Átvonható 

Átszáradt Kikeményedett 

114-11-1 

 

~ 20 perc ~ 2 óra ~ 4 – 5 óra ~ 6 – 7 óra 7 nap 

114-11-2 ~ 30 perc ~ 2 – 3 óra ~ 5 – 6 óra ~ 8 – 9 óra 7 nap 

*TG = Száradási fok (Drying Degree) DIN 53 150 

 

A száradási idők adatai 20 °C-on, 65% relatív páratartalom mellett, 80 µm száraz rétegvastagság esetén értendők. 

 

Forszírozott 
szárítás 

 
Átszellőztetés 

 
Átszáradt 

40 °C ~ 15 perc ~ 50 perc 

60 °C ~ 15 perc ~ 35 perc 

Az összes feltüntetett adat a tárgyhőmérsékletre vonatkozik 114-11-2 edző esetében. 

 

Eszköz tisztítás 

A javasolt lemosót vagy hígítót alkalmazza. (110-201) 

 

További információk  

VOC-Szabályozás 

EU határérték a termékre (Kat. A/j): 500 g/l; Ebben a termékben maximálisan előforduló VOC értékek: 500 g/l 

 

 

 

Felhordás  
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Egészségügyi és biztonsági információk 

A termék használatakor, kérjük, vegye figyelembe a biztonságtechnikai adatok utasításait, a vonatkozó jogszabályi 
előírásokat valamint szakmai szövetség szabályozását.  

 

Rendelkezések 

Az információk ezen adatlapon a mai ismeretek alapján készültek és erről a termékről nyújtanak tájékoztatást. A 
terméktől elvárható tulajdonságokat a felhasználók technológiája, szórástechnikai berendezése, szakértelme 
befolyásolhatja. Fenntartjuk a jogot, hogy az információk tartalmát, előzetes bejelentés vagy aktualizálási 
kötelezettség nélkül, bármikor megváltoztassuk. 


