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1.TUOTTEEN TUNNISTUS 

Tuotenimi: PAI-KOR A/402 

SOLVENTE A/402/B 

Tuotteen käyttö: metallin esikäsittelymenetelmä maalausta varten (orgaaninen fosfatointi)  

Tuotekoodi: PAI-KOR A/402: PPRA402… 

SOLVENT A/402/B:PSOA402B… 

2. PÄÄASIALLISET OMINAISUUDET JA KÄYTTÖ 

PAI-KOR A/402 on yksivaiheinen metallipintojen puhdistus-, rasvanpoisto ja fosfatointimenetelmä maalausta 
varten. Menetelmä toimii huonelämpötilassa ilman huuhtelua, lämmitystä ja jäteveden tai lietteen käsittelyä.  
PAI-KOR A/402 on esikäsittelymenetelmä  koostuen  polymerista, joka sisältää erityiseen orgaaniseen 
liuotinsekoitukseen liuenneita fosfatoivia ryhmiä.  
Tuotteen toiminta: 
1) puhdistus ja rasvanpoisto: öljyiset aineosat poistetaan kemiallisesti osan pinnalta 
2) fosforihappo reagoi metallipinnan kanssa: muodostuu ensimmäinen kemiallinen sidos 
3) liuottimen haihtumisen aikana: muodostuu erityinen orgaaninen-epäorgaaninen polymerisidos jonka sisällä 
on osa öljyisistä aineosista ja tämä peittää kokonaisuudessaan käsitellyn pinnan. 
PAI-KOR A/402 prosessilla luotu polymerikalvo takaa väliaikaisen korroosiosuojan  ja näin käsitellyt osat 
voidaan varastoida sisätilassa 3 – 4:n kuukauden.ajaksi.. 
PAI-KOR A/402 toimii huonelämpötilassa, yhdessä vaiheessa, ilman huuhtelua ja helpolla tavalla, edullisessa 
ja kompaktissa laitteistossa. Perinteiseen monivaiheeseen linjaan verrattuna säästyvät energiakustannukset.  
Menetelmä toimii kastosysteemillä huonelämpötilassa, ilman huuhtelua, kiinteässä altaassa tai kastolinjassa.  
Koska PAI-KOR A/402 käyttää polymerikalvoonsa osan öljyisistä aineosista, ei hävitettävää lietettä muodostu 
ollenkaan, vältytään tyypillisen vesipohjaisen fosfatointilinjan ongelmalta. Kun linjaa käytetään oikealla tavalla, 
toimii se jatkuvasti, vain tarvittaessa uutta kemikaalia lisäämällä ja kemikaalikylvyn kestoikä on rajaton.  
PAI-KOR A/402 prosessilla voidaan käsitellä terästä, valurautaa, sinkittyjä osia, alumiinia ja sen seoksia 
,poikkeuksena Zamak ja suuria piipitoisuuksia sisältävä alumiini saattavat tuottaa ongelmia. Tällöin joudutaan 
tekemään  fosfatointitesti. 
PAI-KOR A/402 on yhteensopiva kaikkien maalikomponenttien kanssa, yksi- tai kaksikomponentti, vesi- tai 
liuotinpohjainen sekä jauhepinnoite. PAI-KOR A/402 menetelmä ei sovellu e-coat:ille. Koska markkinoilla on 
suuri määrä erilaisia maaleja, suositamme aina maalaustestin tekoa. 
PAI-KOR A/402 voidaan joissakin erikoistapauksissa levittää harjalla, esimerkiksi kun valmistettuja osia ei 
pystytä käsittelemään normaalilla linjalla.  
PAI-KOR A/402 systeemi ei sisällä mitään aromaattista liuotinta. 

3. FYSIKAALIS-KEMIALLISET OMINAISUUDET 

PAI-KOR A/402  

Fyysinen tila: neste 

Ulkonä-

kö: 

Kellertävä, läpinäkyvä. Ajan kuluessa kellertävä väri saattaa voimistua, vaikuttamatta mitenkään 
tuotteen laatuun. 

Haju: Tyypillinen liuottimen haju 

Viskosi-

teetti: 

50 – 65” C.F: 2 at 20° C 
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3. FYSIKAALIS-KEMIALLISET OMINAISUUDET (jatkoa) 

Ominaispaino: 0.865 ± 0.050 kg/l at 20° C 

Höyryn ominaispaino: > 1  (air = 1) 

pH: 2 – 3.5 

Leimahdus-

piste:  

> 23° C ( ABEL method) 

Varastointi: Stabiili normaalioloissa. Säilytä lämpötilassa 5 - 40°C alkuperäisessä pakkauksessa tiiviisti 
suljettuna, etäällä lämmön lähteistä, vapaista liekeistä, kipinöistä. Tuotteella on vuoden takuu 
toimituspäivästä lukien, edellyttäen, että se on oikein varastoitu. 

SOLVENT A/256  

Fyysinen 

olomuoto: 

Neste 

Ulkonä-

kö: 

Läpinäkyvä.  

Haju: Tyypillinen liuottimen haju 

Ominaispaino: 0.850 ± 0.050 kg/l at 20° C 

Höyryn ominaispaino: > 1  (air = 1) 

Leimahdus-

piste:  

> 23° C ( ABEL method) 

Varastointi: Stabiili normaaleissa varastointioloissa. Säilytä lämpötilassa 5 - 40°C alkuperäisessä 
pakkauksessa tiiviisti suljettuna, etäällä lämmönlähteistä, vapaista leikeistä, kipinöistä. 
Tuotteella on vuoden takuu toimituspävästä lukien, edellyttäen oikeaa säilytystä. 

4. KÄYTTÖTIEDOT 

Tuotteen -

esivalmistus: 

PAI-KOR A/402 sekoitetaan suhteessa, joka määräytyy asiakkaan lopullisen käytön 
perusteella. 

Tavanomainen seossuhde on: 

ENSI TÄYTTÖ: 

- PAI-KOR A/402        1   paino-osa 

- SOLVENT A/402/B   3   paino-osaa 

LISÄYS (keskimääräinen seossuhde toimivilla linjoilla) 

- PAI-KOR A/402         1   paino-osa 

-     SOLVENT A/402/B    5   paino-osaa 

Sovellus 

käytännössä: 

kastoallas tai kastolinja 

Käyttölämpötila:  huoneenlämpö 
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4. KÄYTTÖTIEDOT (jatkoa) 

Läpimenoaika: käsittelyaika: 60 - 120 sekuntia riippuen osan muodosta ja pinnalla olevien öljyisten 
epäpuhtauksien määrästä.  

valutusaika: 2 - 4 minuuttia. 

kuivumisaika: 7 - 14 minuuttia. 

Kuivumisaika vaihtelee riippuen osa muodosta, paikan lämpötilasta ja ilman kierrosta.  

Kuivumisaikaa voidaan lyhentää asentamalla linjaan kuivumisosa jossa on tehostettu 
tuuletus kuumalla ilmalla  50 - 90°C. 

Keskimääräinen 

tuotantomäärä : 

20-30 m2/litra. Määrä vaihtelee osan muodosta riippuen.. 

Varoitus: Valuta ja tuuleta osat hyvin, ettei kemikaalia pääse kerääntymään osiin tai kyllästymään 
ilmaan. Näin saadaan kemikaalia talteen mahdollisimman paljon, eivätkä ylipaksut 
kerrostumat haittaa maalausta. 

Analyyttinen 

kontrolli: 

Systeemi ei vaadi mitään analyyttistä seurantaa käyttäjältä. Laboratoriomme tekee 
kolmen kuukauden välein tai tarvittaessa useammin ilmaisen analyysin öljyn määrästä 
kemikaalissa ja tarkistaa kemikaalin pitoisuuden sekä tuotteen kunnon, suositus    
kemikaalin lisäyksestä tai muusta toimenpiteestä annetaan tehtaan toimesta. 

5. SUOSITUKSIA LINJAA VARTEN 

Linjat, joissa käytetään PAIKOR A/402 ainetta ovat erittäin helposti rakennettavia, aivan kuten tavanomaiset 
kastoaltaat ja kastolinjat uuneineen. 
Linjan erityistarpeet vaihtelevat asiakkaan tuotannosta riippuen. 
Seuraavassa muutamia ehdotuksia linjan rakentamisessa.. 
- MATERIAALIT 
Säiliö ja tuotteen kanssa tekemiseen joutuvat osat tehdään ruostumattomasta teräksestä AISI 304. 
- SÄILIÖ 
- kastosäiliössä tulee olla korkea vapaa tila  80 - 100 cm. Näin vältytään liuottimen höyryiltä, raskaampina 

kuin ilma, ne voivat levitä työtilassa aiheuttaen hajuhaittaa ja tuotteen hävikkiä ja voivat olla vaaraksi 
työtilassa.                                                                                                                                           
TUULETUS 

Linja tulee varustaa riittävällä tuuletuksella jotta vältytään höyryjen joutumiselta työtiloihin.  
- SUODATIN 
Suosittelemme pumpun avulla toimivaa suodatinta. Suodatin voi olla kudottu tai ei- kudottu polypropyleeniä, 
joka kerää osien pinnalla olleet mekaaniset epäpuhtaudet pois fosfatointikylvystä. 
Kastosäiliössä saadaan parempi lopputulos kun kemikaalia kierrätetään pumpulla. 
Hydraulinen yhteys suodattimen ja säiliön välillä tehdään normaalisti seuraavasti: nesteen imu säiliön pohjalta 
etupuolelta; suodatettu neste palaa säiliöön vapaan tilan alapuolelle ilmastoinnin kohdalle.   
Suodatin tulee sijoittaa tilaan, johon on vapaa pääsy. 
PAI-KOR toimittaa suodattimia tarvittaessa. PAI-KOR voi myös suositella itse rakennettavaa suodatinmallia.  
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5. SUOSITUKSIA LINJAA VARTEN 

- KAKSOISSÄILIÖ 
Säiliöön suositellaan tehtäväksi lisäpohja, johon pudonneet osat kerääntyvät, lisäksi pohjan puhdistaminen 
helpottuu.  
- VARMUUSALLAS 
Varmuusallas kerää mahdollisen päästön.  
- VALUTUS 
Jotta tuotetta saataisiin talteen mahdollisimman paljon suosittelemme rakennetta, joka sallii valuvan 
kemikaalin johtumisen takaisin säiliöön.  
- KÄSITTELYALUE 
Kemikaalin kulutuksen ja hävikin estämiseen työtilassa, suosittelemme oven asentamista eri vaiheiden välille 
(sisäänajo-käsittely-puhallus ja valutus, kuivaus) ajastimella tai joustavaa ovea tai sopivaa tuuletusta  joka 
pitää tuotteen pois työskentelyalueelta. 

 
Seuraavassa staattinen kastolinja  sekä in - line kastolinja 
 
KUVA STAATTISESTA KASTOLINJASTA 
 
TUULETUS 
 
 
 
          UUNI 
 
 
 
 
 
KÄSITTELYSÄILIÖ 
        SUODATIN 
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5. SUOSITUKSIA LINJAA VARTEN  (jatkuu) 

 
KUVA IN-LINE KASTOLINJASTA 

 
 
      SISÄÄNAJO  KÄSITTELY    VALUTUS   KUIVAUS   
 ULOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              SUODATIN 
 
 
 

6. YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET 

VESI 
Vettä ei systeemissä käytetä, näin vesi ei myöskään saastu. 
MAA/ LIETE 
Lietettä ei synny; ei kiinteää hävitettävää jätettä, lukuun ottamatta osan pinnalla olevia epäpuhtauksia 
ILMAKEHÄ 
PAI-KOR A/402 - SOLVENT A/402/B ei sisällä liuotinta tai mitään geenivaarallista, syöpää aiheuttavaa tai 
mutageenista ainetta, kloorattuja liuottimia, CFC (Chlorine-Fluorine-Carbons), otsonikerrosta vaarantavaa 
ainetta. 

7. RAJOITUKSET, VAROITUKSET  

Peittaus: tuote toimii vain öljyjen yhteydessä, ja sillä ei ole mitään vaikutusta hilseeseen tai ruosteiseen 
pintaan, sitä ei voi käyttää peittaamiseen eikä ruosteen poistoon. 
 

Raja-arvot öljyn määrälle: PAI-KOR A/402 systeemi tekee yhdistetyn öljyn poiston ja fosfatoinnin kun öljyn 
määrä osien pinnalla ei ylitä raja-arvoa 1.5 mg/m2 (tämä öljymäärä on huomattavasti suurempi kuin nykyisissä 
levyrullissa tai kiepeissä, joita terästehtaat toimittavat) .Jos osissa on raja-arvoa suuremmat öljymäärät, on 
niistä poistettava rasva ennen fosfatointia. Vielä tiedoksi, että öljyn raja-arvo on hyväksytty suurimmassa 
osassa teollisuutta.  
 
Epäpuhtaudet: PAI-KOR A/402 ei sovellu käyttöön kun osissa on silikonia, stearaatteja, paraffiinia, vahaa, 
kuumalujia rasvoja. 
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8. PAKKAUS 

PAI-KOR A/402  toimitetaan erityistiheissä polyetyleeniastioissa, 50 tai 200:dan litran pakkauksissa. 
SOLVENT A/402/B toimitetaan metallisissa 30, 50 tai 200:dan litran pakkauksissa.  
 
 

 

 
Tiedot perustuvat tämänhetkiseen tietämykseemme asiasta. Ne on annettu helpottamaan suunnitteluanne ja 
omia näkemyksiänne. Näitä ei ole tarkoitettu korvaamaan testausta osillanne, vaan ne on tehty helpottamaan 
harkintaa osienne soveltuvuudesta menetelmään. Näitä tietoja voidaan uudistaa kun uutta kokemusta ja 
tekniikkaa kehitetään ja saadaan käyttöön. Koska emme voi tietää loppukäyttäjän olosuhteita emme voi antaa 
mitään takuita näille suosituksille emmekä ota mitään vastuuta olosuhteista, jotka perustuvat näihin tietoihin. 
Tekniseen palveluumme voi ottaa yhteyttä  tuotteen käytön soveltamista koskien.  
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