
TEKNOPLAST HS 150
Univerzální jednovrstvá epoxidová barva

•  Vysokosušinový, univerzální epoxid
•  Vhodný jako primer, mezivrstva i vrch
• Antikorozní primer ve dvouvrstvých systémech
• Vhodný do prostředí se střední korozní agresivitou (C3)
• Pololesk

Nízkorozpouštědlová, dvousložková epoxidová barva TEKNO-
PLAST HS 150 má vynikající přilnavost na opískovanou ocel, 
holý zinek, hliník, plech a kyselinovzdornou ocel. Barva vytváří 
silnou vrstvu odolnou vůči chemikáliím. Je vhodná na vnitřní 
i vnější použití, také na podzemní a ponořené ocelové objekty.

TAKNOPLAST HS 150 lze použít v nátěrových systémech 
s abrazivní a chemickou odolností K7, K8 a K58 jako primer 
i vrch. Barva vyhovuje švédskému standardu SSG 1026-TD. 
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Odstíny  široké spektrum/ tónovací systém TEKNOMIX
Konečný efekt  Pololesk
Netěkavé látky 70 ± 2% (ISO 3233:1988)
VOC cca 300 g/l
Poměr směsi 4:1
Doba užití, +23°C 4 hod
Ředidlo TEKNOSOLV 9506
Mytí pomůcek TEKNOSOLV 9506 nebo 9530

Doba schnutí, +23°C/ r.v. 50% (80 μm suchý film)

• proti prachu (ISO 9117-3:2010) za 30 min

• na dotek (DIN 53150:1995) za 5 hod

• zcela vytvrdlá za 7 dní

Technické údaje

Výsledky zkoušek
Zkouška Hodnoty Metoda

Pružnost, zk. hloubením (DFT 120 μm) 2 mm   ISO 1520

Odolnost vůči abrazi, Taber test (DFT 100 μm) 180 ± 10 mg   ASTM 4060

(CS17 kol, závaží 1 kg/1000 cyklů)

NS vyhovuje standardu ISO 12944-6

Nátěrový systém ISO 12944-5 A3.09 / (EP-200/2-FeSa2 )

Vrstvy Výrobek Typ DFT

1. TEKNOPLAST HS 150 dvousložkový epoxid 100 μm
2. TEKNOPLAST HS 150 dvousložkový epoxid  100 μm
Celkem DFT   200 μm

Test: Neutrální solná mlha Kondenzovaná voda
 ISO 9227 ISO 6270
 480 hod 240 hod 

Výsledky:
• puchýřování 0(S0) 0(S0)
• rezavění Ri0 Ri0
• praskání 0(S0) 0(S0)
• odlupování 0(S0) 0(S0)
• koroze poškrábáním 0 mm -
• adheze ISO 2409 1 1
• adheze ISO 4624 6,0 MPa 6,2 MPa

Poznámka: testovaný NS vyhovuje stupni korozní agresivity C3 vysoká na základě laboratorních zkoušek.

Doporučená tloušťka  Suchý film (μm) Mokrý film (μm) Teoretická spotřeba (m2/l) 
filmu a teoretická 80 114 8,8
spotřeba 100 143 7,0
  150 214 4,7

Druhý nátěr tou samou barvou, objekty vystavené 
atmosferickým vlivům

min
za 16 hod.
za 5 hod.

min
za 36 hod.
za 16 hod.

Teplota povrchu
+10°C
+23°C

* Maximální interval bez broušení

max.*
za 2 měs.
za 1 měs.

max.*
za 7 dní
za 7 dní

tou samou barvou, objekty 
v ponoru a podzemí

Epoxidová barva TEKNOPLAST HS 150


