
Appliceringsutrustning
Luftlös högtryckspruta rekommenderas 
och skall uppfylla följande värden:
-  Arbetstryck:148 till 162 bar.
-  Munstycken: 15-17 thou beroende på  

temperatur.
-  Slangdim: Min 10mm invändigt.

Blandning
• Använd alltid maskin vid blanding.
• Rör först om del A resp del B separat.
• Blanda därefter ihop A+B omsorgsfullt.
  OBS!
• Dela aldrig upp halva burkar. Vid 

felblandning riskeras att färgen inte 
torkar.

• Vid sprutning kan färgen förtunnas med 
15% FC025

• Vid pensel- och rullapplicering kan 
färgen förtunnas med 10% FC215.

Luftlös sprutning
• Vanligen är 1 applicering om 115 µm 

våtfilm, 75µm torrfilm, tillräcklig för full 
täckning. Vid vissa kraftigare kulörer kan 
2 appliceringar erfordras för att få full 
täckning. Applicera aldrig mer än 150µm 
vått i en applicering.

• Teoretiskt ger 75µm torr film 8,6 m2/
liter.

Handapplicering
• Flera strykningar kan behövas vid 

målning med pensel och rulle för att 
få tillräcklig filmtjocklekoch täckning. 
Undvik att efterstryka i halvtorr 
färg. Sammanstrykningar och ev. 
efterstrykningar bör göras inom några 
minuter för att få ett jämnt och fint 
resultat.

Torktid
Beröringstorr - 4 timmar vid 20ºC
Genomhärdad - 3 dygn vid 20ºC
Övermålningsbar - 12 timmar vid 20ºC

Appliceringsråd
Se till att följande är uppfyllt:
-  Att produktens specifikationer är 

lämpliga för kraven för projektet.
-  Att brandskyddsfärgen som skall målas 

över är helt torr.
-  Att ytfinishen på brandskyddsfärgen är 

rätt före applicering av TS134.
-  Att det är korrekt torrfilm av 

brandskyddsfärgen.
-  Att appliceringutrustningen har rätt 

specifikationer.
-  Att temperatur, fukt och 

lagringsbetingelser på arbetsplatsen är 
rätt.

-  Att man har förstått 
appliceringsinstruktioner och 
säkerhetsdatablad före arbetet påbörjas.

Akryl Polyuretan 
Toppfärg

TS134

Utmärkande egenskaper

• Utmärkt väderbeständighet

• Utmärkt beständighet mot 
mekanisk påverkan

• Högtäckande

• Högblank yta

• Testad och utprovad med 
Nullifire brandskyddsfärger.

  Produktinformation

Beskrivning 
TS134 är en högblank polyuretan 
toppfärg med hög torrhalt som kan 
sprutappliceras både med luftlös 
högtryckspump och med konventionell 
luftspruta. Produkten har utmärkta 
appliceringsegenskaper och flyter ut 
mycket bra. Detta gör att resultatet blir 
en jämn slitstark yta som är lätt att hålla 
ren. TS134 är utprovad med en rad av 
Nullifire primers och brandskyddsfärger.

Användningsområde
TS134 används som toppfärg för att 
skydda brandskyddsfärgen mot skador 
och ge en väderbeständig yta som ger 
en estetisk finish.

Finish
Högblank rengöringsbar yta.

Kulörer
TS134 finns i vit kulör samt ett urval RAL-
kulörer mot beställning.

Förpackning
Levereras i 5-liters och 20-liters burkar.

Leverans
Direkt från tremco illbruck eller från 
återförsäljare. Kontakta tremco 
illbruck för information om närmaste 
återförsäljare. +4631570010,  
info.se@tremco-illbruck.com 

  Användningsföreskrifter

Skyddsutrustning
• Används i välventilerade utrymmen.
• Läs säkerhetsdatabladet för full 

information om skyddsutrustning.

Förbehandling
• Kontrollera att brandskyddsfärgen 

som skall målas över är utan skador, 
torr och ren från smuts och fett.

Appliceringsförhållanden
• Underlagets temperatur skall vara 3º C 

över daggpunkten.
• TS134 är känslig mot fukt före 

applicering och under torktiden. Därför 
skall produkten skyddas mot fukt i 
öppna burkar samt på nymålade ytor 
tills den är uthärdad.

• Applicering och/eller härdning i fuktig 
miljö eller regn kan orsaka matta 
ytor, sk daggslag, eller microporer i 
färgfilmen.
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  Teknisk information

TS134 
Akryl Polyuretan Toppfärg

Rengöring
Utrustning rengöres med FC002 Thinner.

Reparation och underhåll
• Vid underhåll och reparation av 

eventuella skador rekommenderas att 
använda samma produkt TS134

• Reparation och underhåll med andra 
typer av täckfärger kan medföra att de 
inte är kompatibla samt även påverka 
brandegenskaperna.

• Vid ommålning av hela ytan skall 
ytorna vara väl rengjorda.

• Ytorna skall vara rena och torra före 
övermålning med TS134.

• Konsultera gärna tremco illbruck vid 
tveksamheter.

Specifikation
tremco illbruck hjälper gärna till med en 
specifikation för varje projekt.

Arbetsmiljö
Läs igenom och se till att du förstår 
innehållet i säkerhetsdatabladet innan 
arbetet påbörjas. 

Teknisk service
tremco illbruck har ett team av erfarna 
tekniska säljare som hjälper dig att 
välja och specificera produkter. För mer 
detaljerad information, service samt tips 
och råd, vänligen kontakta kundservice 
på +46 31 570010.

Garanti
tremco illbrucks produkter tillverkas 
enligt en strikt kvalitetsstandard. Alla 
produkter som applicerats (a) enligt 
skriftliga instruktioner från tremco 
illbruck samt (b) i någon tillämpning 
rekommenderad av tremco illbruck, men 
som kan påvisas vara defekta, kommer 
att ersättas utan kostnad.
Detta blad publiceras god tro och antas 
vara korrekt, men tremco illbruck tar 
inget ansvar för informationen häri.
tremco illbruck  förbehåller sig rätten 
att förändra produktspecifikationer 
utan föregående meddelande, enligt 
företagets policy för kontinuerlig 
utveckling och förbättring.

Egenskap Resultat
Sammansättning Tvåkomponent akryl polyuretan
Volymtorrhalt 65% ±2%
Blandningsförhållande 4:1 (A mot B) i volym

Potlife

4 timmar vid 24ºC. Kortare tid vid högre 
temperaturer. När pot life är slut blir 
produkten trögflytande. Förtunna ej mer. 
Fuktig miljö förkortar pot life.

Täckförmåga

Teoretiskt ger 75µm torrfilm 8,6 m2/liter. 
Normalt är 1 applicering tillräcklig. Vissa 
kulörer kan medföra att 2 appliceringar krävs 
för full täckning.

Lagring Lagras torrt mellan +5ºC +24ºC.

Lagringstid
2 år vid lagring i oöppnad originalförpackning 
vid 24ºC.
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