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タンク内部のガス温度
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Halászati fagyasztó raktár ( külső festés )
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A GAINA gazdasági eredménye ( 1 évben )
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Festés előtt













Befestették GAINA-val az utasszállító híd

Az ultraibolya sugárzás hatását enyhítve, az 
utasszállító híd élettartamát jelentősen növelték.
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TÁVHŐVEZETÉK GAINA-VAL TÖRTÉNŐ HŐSZIGETELÉSE

GAINA Normál alapozó
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KÖTÖTTPÁLYÁS JÁRMŰVEK GAINA-VAL TÖRTÉNŐ
HŐSZIGETELÉSE

VASÚTI KOCSI

VILLAMOS
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CSALÁDI HÁZ GAINA-VAL TÖRTÉNŐ HŐSZIGETELÉSE

Akár 27%-al is csökkenheti a fűtés és a légkondicionálás számláját!



A GAINA hőszigetelő festék vizsgálati eredményei
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A GAINA hőszigetelő festék vizsgálati eredményei

1. A vizsgán elért eredményei (Cégen belüli vizsga)

2. Tűzállóságot bizonyító irat

【Hitelesítési száma:NM-1194】（Fémlemez nélküli） 

【Hitelesítési  száma:NM-1904】（Fémlemezes）

3. Igazolás arról, hogy a Formaldehid használatáról szóló 

　előírásoknak megfelelt (F☆☆☆☆）

【Bejegyzési szám :N13004】

4. A spektrális fényvisszaverőképességet (spectral reflectivity) 

　mérő vizsga eredményeit tartalmazó irat

5. A infravörös sugárzás mértékét mérő vizsga eredményeit 

　tartalmazó irat

6. Tapadóképességet mérő vizsga eredményeit tartalmazó irat

7. Az elektromos kisülések mértékét mérő vizsga eredményeit 

　tartalmazó irat

8. A termék biztonságáról szóló adatok 

　（MSDS＝Material Safety Data Sheet)

9. Használat utáni építőipari eredmények

10. Felhasználási eljárások specifikációja

Nisshin Sangyou Co., Ltd.

2008 szept. 01

A Gaina részletes adatai

2005 december 15

Nisshin Sangyou Co., Ltd.
* Cégen belüli vizsgaeredmény

Hőállóság teszt
150℃/60perc Elektromos sütő Nincs elváltozás

200℃/60perc Elektromos sütő Kicsit besárgult,
felhólyagosodott

Savállóság teszt 5％-os oldat　20℃/24óra Kénsav Felhólyagosodás,
levállás nincs

Só-spray teszt 5％-os sós víz /86óra JIS-K5400 7.8
Az alábbiakban a

referencia
olvasható

Tapátavágó teszt JIS-K5600 5.5
Tapétavágó szike

vezető
(Cutter guide)

100 / 100

Alkália teszt 5％　NaOH　20℃/24óra Nátrium-hidroxid Felhólyagosodás,
levállás nincs

Ütközéses teszt JIS-K5600　5.3（DuPont） 500g / 50cm Levállás,
repedezés nincs

Erichsen
(m/m) Erichsen vizsga-gép 30ømm / 6.0mm Levállás,

repedezés nincs

Keménység
(ceruzával

megkarcolták
a felületet)

JIS-K5600 5.4 Mitsubishi Uni B

Ragasztószalag
teszt （100/100）

Vizsgaeredmények
Termék neve: Gaina
Szín: Fehér

A vizsga
szempontjai

Vizsga módjai Vizsgaeredmény



A GAINA hőszigetelő festék vizsgálati eredményei

A sósvízzel tesztelő gép használatának a feltételei

Vizsgaeredmények（Név：Gaina　Fehér）

A tapétavágós karcolás helyén lévő rozsdán kívül máshol nincs rozsda.

A páragyűjtésből kapott oldat mennyisége

A páragyűjtésből kapott oldat PH-ja

A páragyűjtésből kapott oldat fajsúlya

A sóoldat mennyisége  

A párásító vízmennyisége

Állapot

80㎠ : 1.0～2.0ml/h

6.5～7.2（33～35℃）

1.0263～1.0410（20℃）

A víznek mindig a kijelölt
mennyiségnek kell lennie.

A két jelölővonal között kell lennie
a víz mennyiségének.

A vizsgára szánt szoba hőmérséklete

A vizsgára szánt szoba relatív páratartalma

A párásító hőmérséklete

A sós víz koncentrációja （35℃）

A párásított levegő légnyomása

35±1℃

95～98％

47±1℃

5W/V％

1.0±0.025kgf/㎠

86

72

80

〃

〃

56

64

〃

A tapétavágós karcolás helyén a rozsda némileg kiszélesedett.

40

48

〃

〃

24

32

Rozsda Nem található

A tapétavágós karcolás helyén rozsda található  Felhólyagosodás nincs.

Párásítási idő

országos regisztrációs szám: 88
2010. június. 02

Nisshin Sangyou Co., Ltd.
Igazgatója: Ishiko Tatsujirou

Országos közlekedésügyi miniszter: 
Seiji Maebara

   Tanusítom, hogy az alábbi szerkezeti jellemzőkkel rendelkező anyag a 68-as §, 26.-os 
 cikk, 1. bekezdésében leírt (a 88-as §, 1. bekezdésében is szereplő) rendelkezések 
 alapján, ugyanazon rendelkezés 2. §, 9.bekezdés, illetve ugyanazon törvény végrehajtási
 rendeletében 108-as §, 2. bekezdés 1-től 3 -ig szereplő (Éghetetlen anyag) adatoknak 
 megfelel.

　　1. Hitelesítési szám:
NM-2775

　　2. Tanusított szerkezeti jellemzők neve:
Akrilgyanta típusú festék/alapanyag( nem éghető(fémlemez))

　　3. Tanusított szerkezeti jellemzők
A mellékletben szerepelnek.

 (Figyelem) Ezen tanusítványt kérjük gondosan őrízze meg !

Igazolás



A GAINA hőszigetelő festék vizsgálati eredményei

országos regisztrációs szám: 89
2010. június. 02

Nisshin Sangyou Co., Ltd.
Igazgatója: Ishiko Tatsujirou

Országos közlekedésügyi miniszter: 
Seiji Maebara

   Tanusítom, hogy az alábbi szerkezeti jellemzőkkel rendelkező anyag a 68-as §, 26.-os 
 cikk, 1. bekezdésében leírt (a 88-as §, 1. bekezdésében is szereplő) rendelkezések 
 alapján, ugyanazon rendelkezés 2. §, 9.bekezdés, illetve ugyanazon törvény végrehajtási
 rendeletében 108-as §, 2. bekezdés 1-től 3 -ig szereplő (Éghetetlen anyag) adatoknak 
 megfelel.

　　1. Hitelesítési szám:
NM-2777

　　2. Tanusított szerkezeti jellemzők neve:
Akrilgyanta típusú festék/alapanyag( nem éghető(fémlemez　nélküli))

　　3. Tanusított szerkezeti jellemzők
A mellékletben szerepelnek.

 (Figyelem) Ezen tanusítványt kérjük gondosan őrízze meg !

Igazolás

országos regisztrációs szám: 2231
2006. január. 05

Nisshin Sangyou Co., Ltd.
Igazgatója: Ishiko Tatsujirou

Országos közlekedésügyi miniszter: 
Kitagawa Kazuo

   Tanusítom, hogy az alábbi szerkezeti jellemzőkkel rendelkező anyag, illetve építkezési 
 alapanyag  a 68-as §, 26.-os cikk, 1. bekezdésében leírt (a 88-as §, 1. bekezdésében
 is szereplő) rendelkezések alapján, ugyanazon rendelkezés 2. §, 9.bekezdés, illetve 
 ugyanazon törvény végrehajtási rendeletében 108-as §, 2. bekezdés 1-től 3 -ig szereplő
 (Éghetetlen anyag) adatoknak megfelel.

　　1. Hitelesítési szám:
NM-1194

　　2. Tanusított szerkezeti jellemzők, illetve építkezési alapanyag neve:
Akril szilikon gyanta típusú festék/alapanyag( nem éghető(fémlemez nélküli))

　　3. Tanusított szerkezeti jellemzők, illetve építkzési alapanyagok jellemzői.
A mellékletben szerepelnek.

 (Figyelem) Ezen tanusítványt kérjük gondosan őrízze meg !

Igazolás
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