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TORAN 3® 
 

Teknisiä tietoja 
 

Yleistä tietoa 

TORAN 3® on esikäsittelymenetelmä rasvanpoistoon, orgaaniseen passivointiin ja 
sidostukseen, se toimii yksivaiheisena (ei huuhtelua), huonelämpötilassa, esikäsittelee 
metallipinnan maalausta varten. 

TORAN 3® koostuu orgaanisista polymereistä liuotettuna erityiseen orgaanisista liuottimista 
koostuvaan seokseen. Näillä polymereillä on erityinen kapasiteetti vangita ja sulauttaa 
rakenteeseensa öljyiset vierasaineet joita esiintyy käsiteltävien kappaleiden pinnalla. 

Käsittelyn aikana, öljyiset vierasaineet liukenevat ensin liuottimeen ja sen jälkeen sulautuvat 
polymeriin.  Kun tuote on kuivunut kappaleen pinnalla, on pinnalle muodostunut erittäin ohut 
kerros (1 mikroni) ketjuttuneesta kolmiulotteisesta orgaanisesta polymeriyhdisteestä, joka 
parantaa pinnoitteen adheesiota sekä seuraavan työvaiheen lopputulosta.   

 Polymerikalvo jonka TORAN 3® muodostaa antaa myös hyvän väliaikaisen korroosiosuojan: 
kappaleita voidaan varastoida sisätiloissa 2 - 3 kuukautta.. 

TORAN 3® vangitsee öljymolekyylit polymeriin, eikä tuota mitään hävitettävää jätettä 
(mekaaniset likapartikkelit jäävät suodattimeen ja  menevät kierrätykseen). Näin tyypillinen 
jätteen hävitys ja käsittely mikä on aina tehtävä perinteisen vesipohjaisen 
fosfatointimenetelmän yhteydessä jää kokonaan pois. 

 Lisäksi kemikaalikylpy ei kyllästy tai likaannu lietteestä ja sillä on periaatteessa rajoittamaton 
kestoikä. Ainoa tarvittava toimenpide on uuden kemikaalin lisääminen. 

TORAN 3® toimii hyvin helpolla tavalla, edullisella ja kompaktilla laitteella: se voidaan 
suihkuttaa hyvin pienellä paineella (flow-coating) tai kastaa liikkuvaan nesteeseen. Kemikaali 
vaatii uunikuivauksen. 

TORAN 3® on vedetön teknologia: vettä ei käytetä ollenkaan. 

TORAN 3® takaa huomattavan pienennyksen energian kulutukseen. Perinteisen monivaiheisen 
esikäsittelymenetelmän suuret energiakulut jäävät pois ja tämä menetelmä, toisin kuin muut, 
ei vaadi käyttäjältä paikallista analyyttistä valvontaa. 

TORAN 3® varmistaa erinomaisen kestävyyden suolasumutestissä, paremman kuin  perinteinen 
rautafosfatointi. 

TORAN 3® voidaan käyttää samanaikaisesti teräkselle, alumiinille, kevytmetalleille ja sinkitylle 
teräkselle. Se soveltuu kaikille märkämaalaustuotteille, yksi- tai kaksikomponentti-, vesi- tai 
liuotinpohjaisille  sekä myös jauhemaaleille  (kun markkinoilla on suuri määärä erilaisia maaleja 
tulee aina testata maalauksen onnistuminen). 

TORAN 3® ei sisällä mitään myrkyllisiä tai vahingollisia aineita ja liittyen Direktiiviin 1999/13/ 
EC of 11 March 1999, annex II, point 5, se on vapaa V.O.C. säännöistä. TORAN 3® ei myöskään 
sisällä liuottimia tai teratogeenisiä, syöpää aiheuttavia tai mutageenisiä aineita, kloorattuja 
liuottimia, CFCs (Chlorofluorocarbons), HCFCs (Hydrochlorofluorocarbons) tai ilmakehän 
otsoonia heikentäviä yhdisteitä. 
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Tekniset ominaisuudet 

OLOMUOTO.......................................................... hieman sakeahko neste 
VÄRI .................................................................... läpinäkyvä/kellertävä 
OMINAISPAINO................................................... 0.90 - 0.92 Kg/L 
pH ............................................................................ 6.5 - 7.5 

 
 

Käyttötiedot 
 

• Tuotteen valmistelu 
Tuote toimitetaan käyttövalmiina. 

- ENSITÄYTTÖ: TORAN 3® 100 % 
- LISÄYS: TORAN 3® - FLUID T3 (korjaava neste, käytetään tarvittaessa anlyysitulosten perusteella). 

 
• Käyttötapa 
Staattinen tai kastolinja; suihkutusmenetelmä (paine 0.20 - 0.50 baaria). 

 
• Käyttölämpötila 
Huonelämpötila. 

 
• Prosessin kesto 
- KÄSITTELYAIKA: 60 – 120 sekuntia riippuen kappaleen muodosta sekä poistettavan öljyn määrästä. 
- VALUTUSAIKA: 4 – 6 min huoneen lämmössä, mukaanluettuna puhallus. 
- KUIVUMISAIKA: 5 – 8 minuuttia 130° - 140°C. 

Kuivausuuniin suositellaan voimakasta ilmankiertoa. 
 

*Nämä ovat yleisiä tietoja. Valutus/puhallus sekä kuivumisajat ovat riippuvaisia kappaleen muodosta, lämpötilasta ja 
ilmankierrosta. Lisätty valutusaika parantaa kemikaalin talteenottoa. 

 

• Riittoisuus 
20 - 30 m2/l riippuen tuotteen käytöstä, valutuksesta, kappaleen muodosta ja laitteista. 

 
• Varoitus 
Kappaleet tulee ripustaa hyvän valumisen saavuttamiseksi välttäen taskujen muodostumista, 
kerääntymistä tasopinnoille, joille kemikaali voi kerääntyä ennen kuivumista. Näin vältetään 
kemikaalin hukkaa ja ylimääräistä kerrostumista jolla voi olla vaikutusta maalaukseen. 
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• Kemikaalin kestoikä 
Kemikaalia ei tarvitse vaihtaa eikä hävittää kun 
keskimääräinen öljykuorma on vähemmän kuin 
1,5 g/m2 käsiteltävän kappaleen pinnalla. 

Kun kyseessä on suurempi öljymäärä tarvitaan 
erillinen öljyn esikäsittely. 

 
 

Huolto 

- Viikottain: 
Lisää pumpulla kemikaalia säiliöön  viimeiseen 
analyysiin perustuen. Lisää kemikaalia kerran 
viikossa, useammin jos tarve vaatii. Täyttötaso 
on merkitty indikaattorilla  (B). 

Suosittelemme magneetin käyttöä teräspölyn 
poistoon (A). 

- Kuukausittain: 

 
Vaihda suodatinpanos kerran kuukaudessa tai useammin jos tarve vaatii. Vaihtoa varten kytke 
virtaus pois päältä. Painemittari näyttää suodattimen kunnon. Huoltosykli  tulisi mitoittaa käytön ja  
kappaleista tulevan partikkeli- ja metallipölymäärän mukaisesti. 

- Neljännesvuosittain: 
Menetelmä ei vaadi käyttäjältä analyyttisiä toimenpiteitä. Ota 3 - 6:n kuukauden välein kemikaalista 
näyte, tämä analysoidaan Chemtec laboratoriossa: analyysien avulla  tarkkaillaan kemikaalin kuntoa 
ja ilmoitetaan mahdolliset korjaustoimenpiteet. 

Kun kemikaali on analysoitu, Chemtec lähettää kirjallisen analyysiraportin josta selviävät kemialliset 
parametrit sekä tarvittavat toimenpiteet. 

Analyysiraportissa on myös tiedot  TORAN 3® ja FLUID T3 (konsentraatin korjaaja) lisäämisestä. 
Tämä suositus on voimassa seuraavaan analyysiin asti. 

- Vuosittain: 
Suosittelemme säiliön tyhjentämistä sekä sen pohjan puhdistamista kerääntyneistä 
epäpuhtauksista. Kun säiliö on puhdistettu, täytetään dekantoitu kemikaali takaisin säiliöön.           
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Rajoituksia 

TORAN 3® ei poista oksideja eikä hydroksideja: tuote tehoaa öljyihin, se ei poista kalamiinia, 
ruostetta eikä oksideja pinnasta. Täten sitä ei voi käyttää peittauksen tai ruosteen käsittelyyn . 

Rajoitus öljykuorman määrässä: TORAN 3® rasvanpoistossa ja fosfatoinnissa kun öljyn määrä 
käsiteltävien kappaleiden pinnalla on keskimäärin alle 1.5 mg/m2. Mikäli  tuotannossa olevat  
kappaleet ylittävät öljymäärältään suosituksen, tarvitaan niille erillinen esikäsittely öljyn 
poistamiseen. 

 
Epäpuhtauksien ominaisuuksia: TORAN 3® kemikaalia ei tulisi käyttää stearaattipohjaisiin tuotteisiin 
eikä samantyyppisiin erikoisöljyihin, silikoonipohjaisiin öljyihin, parafiiniin, kuumalujiin vahoihin ja 
öljyihin. Vältä käsittelemästä pintoja joissa on emäs- tai happosaasteita tai voimakkaasti ärsyttäviä 
kemikaaleja. Älä käsittele silikonia sisältäviä metalleja tai silikonilla käsiteltyjä pintoja. Suorita aina 
esitesti. Suosittelemme ettei TORAN 3® menetelmää käytetä tällaisille pinnoille ennen mekaanista 
tai kemiallista esitestiä. 

 

 
Laitteet 

Käyttölaitteisto TORAN 3® kemikaalille on hyvin yksinkertainen: kastoallas tai suihkutuslaite pienellä 
paineella (flow-coating), staattinen tai linjassa, varustettuna kuivausuunilla. Käsittelyyn tarvittavat 
erityislaitteet voidaan suunnitella asiakkaan tarpeen mukaisesti. 

- Materiaalit 
Säiliö ja kaikki kemikaalin kanssa kosketukseen joutuvat osat tulee valmistaa ruostumattomasta 
teräksestä, polyetyleenistä tai korkeatiheästä polypropyleenistä. 

Tarvittaessa kysy suunnitteluaineistoa. 

- Säiliö 
Kastoallas, säiliössä tulee olla nestepinnan yläpuolella tyhjää tilaa: vähintään 80 - 100 cm tai altaan 
leveyden verran. Muista ottaa huomioon myös kappaleiden syrjäyttämän nestemäärän volyymi. 
Tämä vapaa tila toimii ilmalukkona estäen aineen haihtumista, joka on ilmaa raskaampaa, 
joutumasta työtilaan, hajujen lisääntymistä sekä kemikaalin turhaa hukkaa. 

- Ilmastointi 
Laite tulee varustaa riittävällä ilmastoinnilla joka estää höyryjen joutumisen työtiloihin. 

- Suodatin 
Laite tarvitsee suodattimen ja pumpun. Suodatin jossa on polypropyleeninen suodatinpussi, kerää 
kiinteät mekaaniset likapartikkelit ja pitää säiliössä olevan kemikaalin puhtaana. Pumpun toiminta 
kierrättää kemikaalia jolloin kappaleisiin kohdistuu nestepainetta, mikä parantaa 
puhdistusvaikutusta. 

- Kaksoissäiliö 
Edotamme erillisen välipohjan asentamista säiliöön, tämä helpottaa pudonneiden kappaleiden 
talteenottoa sekä säiliön puhdistusta. 
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- Valumissäiliö 
Nykyiset ohjeet vaativat erillisen valumissäiliön asentamista, tähän tulee mahtua kaikki mahdollinen 
säiliöstä valuva neste. 

- Valutus 
Kemikaalin kulutuksen minimoimiseksi ehdotamme, että kaikki valuva kemikaali otetaan talteen 
kemikaalisäiliöön. 

- Käsittelyosa 
Linjalaitteessa, kemikaalin kulutuksen pienentämiseen sekä kemikaalin pääsyn estämiseksi työtilaan,  
ehdotamme itsesulkeutuvia joustavia ovia tai verhoja laitteen eri vaiheiden välille (sisäänajo, 
käsittelyalue, puhallus/valutusalue, kuivaus). Huolehdi myös sopivasta ilmanvaihdosta estämään 
höyryjen karkaamisen ja  häviämisen. 

 
 

Pakkaus 

TORAN 3® ja FLUID T3 toimitetaan vaatimukset täyttävässä korkeatiheässä polyetyleeni astiassa 30 
litraa, 200 litraa ja 1.000 litraa. 

 
 

Varastointi 

Säilytä lämpötilassa 10 - 45 astetta C alkuperäisessä tuotepakkauksessa, varjossa etäällä lämmön 
lähteistä, liekeistä ja kipinöistä.  Ulkovarastoinnissa huolehdi ettei tuote lämpene esim. auringon 
paisteessa.. 

 
 

Huomaa 

Ennen käyttöä tutustu huolellisesti käyttöturvallisuustiedotteeseen. 

Tekninen osastomme on valmiina avustamaan ja antamaan tietoja. 

Emme ole vastuussa käyttövirheistä tai suositustemme noudattamisesta. 

Tämä informaatio perustuu tämänhetkiseen tietoomme.Koska emme voi odottaa tietävämme 
kaikkia loppukäyttäjän muuttuvia olosuhteita, emme anna takuuta emmekä ole mitenkään 
vastuussa tähän informaatioon liittyvistä käyttötavoista. Näitä tietoja voidaan muuttaa kun uutta 
tietoa/kokemusta tulee saataville.  

 
 
 
 
 
 
  www.fostek.fi 
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