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VOPSEA PULBERE EPOXIDICĂ  

seria 3000 V 
 

1. DESCRIERE Vopseaua pulbere epoxidică 3000 V este un produs care are la bază răşini epoxidice termoreactive,               
pigmenţi, materiale de umplutură, aditivi și care se aplică în câmp electrostatic sau strat fluidizat. Uscarea                
peliculei are loc prin mecanism chimic (reticulare termică) în cuptoare speciale. 
Elementele caracteristice principale sunt:  

▪ rezistență chimică foarte bună 

▪ rezistenţă bună la ceața salină și căldură umedă 

▪ rezistență bună la îngălbenire 

▪ proprietăți mecanice ale peliculei excelente 
 

2. UTILIZARE Produsele din seria 3000 V se utilizează pentru acoperirea și decorarea suprafețelor metalice exploatate la               
interior și în mediu chimic: 

▪ protecția barelor armături din oțel, conducte apă și piese de turnare grele(valve), a echipamentelor              
industriale, etc. 

▪ radiatoare, corpuri de iluminat, echipamente electrice, izolare bare,etc; 

▪ protecția elementelor de mașini (carcase acid baterie, plăcuțe frână,etc), materialelor de laborator            
etc; 

▪ diverse subansambluri pentru utilaje sau elemente din structuri metalice, etc 

▪ mobilier de birou, spital, școlar, etc. 
 

3. CARACTERISTICI 
TEHNICE 

TIP  
CARACTERISTICĂ 

CONDIŢII DE 
ADMISIBILITATE 

METODE  
DE ANALIZĂ 

ASPECT: 
 

pulbere, fără aglomerări, fără 
impurități mecanice 

vizual 
 

DENSITATE, 200C (g/cm3): 1,25 – 1,65 SR EN ISO 3953 – 1998 
DISTRIBUȚIA GRANULOMETRICĂ PRIN 
CERNERE, %: 

- d ≥ 100 μm 
- 70 ≤ d < 100 μm 
- 50 ≤ d < 70 μm 
- 32 ≤ d < 50 μm 
- d < 32 μm 

 
max.5 
15 ± 5 
30 ± 5 
40 ± 5 
10 ± 5 

 
 
 
SR ISO 8130 – 1:1994 

CULORI: 
 

Vopselele se produc într-o gamă variată de culori, conform cartelei proprii, cartelei RAL 841 GL sau                
conform mostrelor de culoare solicitate de clienţi 

 

4. PROPRIETĂŢILE 
PELICULEI 

TIP  
CARACTERISTICĂ 

CONDIŢII DE 
ADMISIBILITATE 

METODE  
DE ANALIZĂ 

ASPECT: uniform vizual 
TIMP DE USCARE LA CUPTOR A PELICULEI: 

- la 1600C, 20 MIN: 
- la 1800C, 15 MIN: 
- la 2000C, 10 MIN: 

 
Tip E 
Tip E 
Tip E 

 
IL–01–02/2003 

ADERENŢĂ LA SUPORT, grilă 1 mm, maxim: 0  SR ISO 2409 – 2003 
REZISTENŢA LA LOVIRE, şoc direct, greutate 0,5 

kg, minim (cm): 
 
80 

 
SR EN ISO 6275-1 - 2004 

DURITATE PERSOZ, minim (s): 250 SR ISO 1522 – 2002 
DURITATE BUCHHOLZ > 80 DIN 53153 
GRAD DE LUCIU, la 60O, (%): 
- lucioase 
- semilucioase 
- semimate 
- mate 

 
90 ± 5 
70 ± 5 
50 ± 5 
20 ± 5 

 
 
SR EN ISO 2813 - 2003 

FLEXIBILITATE MANDRINA CONICA, max. (mm): 3 SR EN ISO  6860 - 2003 
ELASTICITATE ERICHSEN , min (mm): 5 SR EN ISO  1520 - 2002 
REZISTENȚĂ LA CEAȚA SALINĂ, 1000 ORE 3 – 6 mm penetratie 

de-a lungul tăieturii 
SR ISO 7253:1995 

Notă: Caracteristicile mecanice au fost determinate pentru o grosime de film uscat de 60 µm, după 24 ore de la uscarea tip E  a peliculei aplicat pe 
placute metalice de 0.4 mm uscate 15 min la 1800C 

5. CONDIŢII  
DE APLICARE 

▪ temperatura mediului: 15 – 250C 



 

▪ umiditatea relativă a mediului: maxim 75% 

▪ temperatura suportului 15 – 300C 
Se recomandă ca vopsirea să se execute în încăperi lipsite de praf, vapori, curenţi puternici de aer, cu o                   
iluminare adecvată a suprafeţei de vopsit. Se va acorda atenţie menţinerii curăţeniei încăperii, urmele de praf                
provocând diminuarea aderenţei, reducerea rezistenţei la coroziune, aspect pelicula necorespunzător.          
Cabina de vopsire și toate echipamentele trebuie sa fie legate la centura de împământare. 

6. PREGĂTIREA 
SUBSTRATULUI 

Suprafeţele metalice se curăţă prin sablare la gradul minim Sa 2 ½ (în conformitate cu ISO 8501–1:1998                  
sau conform STAS 10166/1–77), pregătirea suprafeţei se realizează în conformitate cu SR ISO             
8504–1:1994, SR ISO 8504–2:1995 şi SR ISO 8504–3:1996. Se desprăfuieşte suprafața cu aer comprimat.              
În cazul suprafeţelor vopsite, este recomandată verificarea calităţii peliculei; dacă este necesar, se             
îndepărtează total vopseaua veche aplicând una dintre metodele de curăţare a peliculei: sablare, curăţare              
mecanică la gradul St 3 (periere energică în direcţii perpendiculare), decapare acidă, curăţare cu flacără,               
apoi se trece la desprăfuire cu aer comprimat, degresare cu solvenţi, spălare cu soluţie de detergent, iar în                  
final se îndepărtează sarea sau alţi contaminanţi prin curăţare cu apă la presiune ridicată şi se usucă.  
În cazul în care operația de sablare este dificil de aplicat se recomandă ca pregătirea suprafeței să fie                  
efectuată prin cicluri de degresare – spălare – fosfatare – spălare – uscare sau degresare în vapori de                  
solvenți organici, funcție de posibilitățile practice ale utilizatorului și mărimea reperelor care urmează să fie               
vopsite.  
  

7. PREGĂTIREA 
VOPSELEI 

Vopseaua pulbere se condiționează cu 24 h înainte de utilizare la temperaturi cuprinse între 15 – 250C 

8. METODE  
DE APLICARE 

Vopsele pulbere din seria 3000 V se aplică: 
- în camp electrostatic, cu ajutorul unui pistol de aplicare în interiorul căruia se află un electrod,                

care permite încărcarea cu sarcină a particulelor (sistem CORONA); 
- în strat fluidizat piesa se preincalzeste, și apoi se introduce într-o cuvă în care vopseaua pulbere                

este fluidizată. Timpul de imersare în cuva a piesei se alege în funcție de grosimea dorită pentru                 
film și temperatura la care a fost preîncălzită piesa. Piesa este conectată la masa sursei de                
tensiune. Particulele de vopsea, încărcate cu sarcina negativă cu ajutorul electrodului din            
interiorul pistolului de aplicat, sunt pulverizate spre piesa. Datorită proprietății polimerilor de a             
se încarcă electrostatic și de a păstra sarcina electrică,  particulele adera la suprafața piesei; 

- aplicare mixtă care constă în aplicarea pulberii în strat fluidizat, cu deosebirea că pulberea, se               
găsește într-o cuva legată la polul negativ al sursei de tensiune. Vopseaua pulbere prin frecare               
de pereții cuvei se încarcă cu sarcina negativă și aderă la suprafața piesei fără ca aceasta sa                 
mai fie preîncălzită.  

 

9. DETALII  
DE APLICARE 

Indiferent de metoda de aplicare utilizată după aceasta operație piesele vopsite se introduc în cuptorul de                
uscare la temperaturi de 160 – 2000C timp de 10 – 20 minute funcție de condițiile practice existente și de                    
posibilitățile utilizatorului. La aplicarea pulberii indiferent de forma reperelor (plane sau complexe) pistolul se              
manevrează astfel ca norul de pulbere să fie perpendicular pe suprafața de vopsit. Distanța de pulverizare                
nu trebuie să depășească 20 – 30 cm față de reper și să se mențină constantă pe tot timpul vopsirii.                    
Vopseaua pulbere se aplică pe reper de sus în jos și de la stânga la dreapta iar la aplicare marginile trebuie                     
să se suprapună pentru a evita formarea de zone neacoperite. Când trebuie să se aplice mai multe straturi                  
primul strat se aplică orizontal iar al doilea se aplică vertical; pentru reperele profilate pulverizarea începe cu                 
colțurile și marginile. 
Tensiunea de aplicare: 40 – 90 kV 
Temperaturile de formare a peliculei: 

- 1600C timp de 20 minute 
- 1800C timp de 15 minute 
- 2000C timp de 10 minute 

Timpul de polimerizare este timpul de menținere în cuptorul de uscare după ce piesa vopsită a atins                 
temperatura de regim (sau temperatura metalului). 
Consum specific la o grosime de strat de 60 microni: 9 – 13 m2 / Kg sau 80 – 110 g / m2  

10. AMBALARE În pungi de polietilenă de 20 kg care se introduc în cutii de carton  
11. DEPOZITARE Depozitarea se face în spaţii închise, uscate, acoperite, aerisite, ferite de acţiunea directă a radiaţiilor solare,                

departe de sursele de foc deschis sau de încălzire, la temperatura de 10 – 25 °C. În spaţiile de depozitare                    
trebuie să se menţină o curăţenie perfectă prin îndepărtarea oricărei scurgeri accidentale.  

Pe ambalaj va exista eticheta originală a producătorului şi se vor respecta indicaţiile de pe aceasta. 
12. MĂSURI  

P.M. ŞI P.S.I. 
Toate operaţiile de manipulare, transport, depozitare, utilizare, distrugere rezidii se vor face aplicând cu              
stricteţe normele de prevenire incendiilor, normele de protecţia muncii şi igienă sanitară în vigoare. 
Se interzice: utilizarea echipamentelor electrice şi a uneltelor neconforme normelor în vigoare referitoare la              
medii cu risc de explozie; prezenţa surselor de foc deschis (scântei, flăcări, fumat); contactul prelungit sau                
frecvent cu pielea şi mucoasele; inhalarea prelungită sau frecventă a prafului; ingerarea produsului. 

13. VALABILITATE Produsul este garantat 12 luni de la data fabricaţiei, cu respectarea condiţiilor de ambalare, depozitare, 
transport şi manipulare corespunzătoare.  



 

Personalul va purta echipament de protecţie corespunzător şi va respecta regulile de igiena muncii. Se va                
asigura o ventilaţie corespunzătoare şi sisteme de stingere incendiilor eficiente în cursul operaţiilor de              
utilizare. 

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultaţi fişa tehnică de securitate a produsului. 
La depăşirea termenului de garanţie produsul trebuie reverificat din punctul de vedere al caracteristicilor              
peliculogene conform condiţiilor tehnice prevăzute şi poate fi utilizat dacă aceste caracteristici corespund. 

 

NOTĂ: 
 

Producătorul garantează obţinerea caracteristicilor prezentate în această specificaţie        
tehnică, numai în cazul respectării detaliilor de aplicare. Pentru informaţii suplimentare,           
vă rugăm să ne contactaţi (apel gratuit: 0800 800 601). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


