
Uudet vesiohenteiset maalausjärjestelmät



ISO 12944 :

Teknos 2 NN/DATE (dd.mm.yyyy)

Myös vesiohenteiset järjestelmät ovat sallittuja

ISO 12944-2

-C1 hyvin lievä

-C2 lievä

-C3 kohtalainen

-C4 ankara

-CX äärimmäinen mm. offshore

Suomi, mukaan lukien rannikkoalueet: C3

Perustuu sinkin ja teräksen painohäviöön ympäristörasituksessa

Immersion:

Im1 Upotus, makea vesi järvi- ja jokirakenteet..

Im2 Upotus, meri-tai murtovesi patoluukut, laiturit..

Im3 Upotus, maaperä maanalaiset säiliöt..

Im4 Upotus, ilman katod.suojausta offshore –rakenteet..

Kestävyysluokka, ei takuuaika.

Alhainen (L) 7 vuoteen saakka

Kohtalainen (M) 7…15 vuotta

Korkea (H) 15…25 vuotta

Erittäin korkea (VH) yli 25 vuotta



ISO 8501
Teräspintojen käsittely ennen pinnoitusta maalilla ja vastaavilla 

tuotteilla. Pinnan puhtaus, esikäsittelyasteet

Muista myös huolellinen pölynpoisto 

ennen maalaustyötä ! 



ISO 8503-2

Teräspintojen esikäsittely ennen pinnoitusta maalilla tai vastaavilla tuotteilla. 

Suihkupuhdistettujen teräspintojen pinnankarheus, vertailulevymenetelmä

Rz Hieno Keskikarhea Karhea

särmikäs 25-60µm 60-100µm 100-150µm

pyöreä 25-40µm 40-70µm 70-100µm

Hieno 1:stä 2:een

Keskikarhea 2:sta 3:een

Karhea 3:sta 4:een

Särmikkäälle ja pyöreälle rakeelle 

Erilliset levyt
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Maalaustyön edetessä kalvonpaksuutta seurataan jatkuvasti

Märkäkalvonpaksuus
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Maalaustyön ja maalin kuivumisen 

aikana tulee ilman, pinnan ja maalin 

lämpötilan olla vähintään +10 ⁰C …+15 ⁰C

Maalattavan pinnan lämpötilan tulee olla vähintään 3 ⁰C yli 

ilman kastepisteen, kuten muutoinkin

Maalin liian nopean kuivumisen välttämiseksi, tulee ilman suhteellisen 

kosteuden olla yli 30%

Maalausolosuhteet, lämpötila, ilman liike
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Ilman suhteellinen kosteus maksimissaan 

pääsääntöisesti alle 70%, 

joissain tuotteissa alle jopa alle 60%

Tuotekohtaisia rajoitteita myös maksimilämpötilan suhteen olemassa 

…kts tuoteseloste

Maalausolosuhteet, lämpötila, ilman liike
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Useat tuotteet vaativat kuivumisolosuhteiden jatkuvan kontrolloituna ainakin 

vuorokauden ennen säärasitusta

Käytettäessä korotettua kuivumislämpötila, jolloin voidaan myös mahdollisesti käyttää 

kuivempaa ilmaa, kuivuminen nopeutuu oleellisesti.

Maalausolosuhteet, lämpötila, ilman liike
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Kuivumisnopeuteen vaikuttaa myös vesiohenteisilla tuotteilla 

Pinnan ja maalin lämpötila

Maalikalvon paksuus  

Ilmanlämpötila 

Ilmanvaihdon määrä

Ilman suhteellinen kosteus

Koska maalista haihtuu vettä, tulee sen poistuminen varmistaa riittävällä, 

mutta ei liian kovalla ilman liikkeellä maalaamossa. 

Maalikalvon tulee saada muodostua rauhassa, 

ei siis liian kovaa ilmavirtausta.

Maalausolosuhteet, lämpötila, ilman liike
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Jos maali kuivuu liian hitaasti on riskinä pikaruostuminen, (flash rusting).

Jos taasen maali kuivuu liian nopeasti on riskinä, että maalipinta ei 

kerkeä tasoittumaan hyvin, ennen kuin pinta kuivuu umpeen.

Tällöin tulee myös enemmän sumurajoja.

Maalausolosuhteet, lämpötila, ilman liike
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Työturvallisuus
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K16 TEKNOPOX AQUA COMBI 0360 Epoksijärjestelmä
TEKNOPOX AQUA PRIMER 3 + TEKNOPOX AQUA COMBI 0360

K41 INERTA MASTIC hybridijärjestelmä (lähinnä huoltomaalaukseen)

INERTA MASTIC / INERTA MASTIC MIOX + vaihtoehtoiset pintamaalit:

TEKNOCRYL AQUA 350, TEKOPOX AQUA 0350 tai TEKNODUR AQUA 3390

K42 TEKNOCRYL AQUA 350 Akrylaattijärjestelmä

TEKNOCRYL AQUA PRIMER 7 + TEKNOCRYL AQUA 350

K57 TEKNODUR AQUA 3390 Epoksi-polyuretaanijärjestelmä

TEKNOZINC AQUA 90SE/TEKNOZINC 90SE+

TEKNOPOX AQUA PRIMER 3+TEKNODUR AQUA 3390-03/05/07/09

K61 TEKNOCRYL AQUA 2K 2520 Akrylaatti/akryyli järjestelmä(isosyanaatti vapaa)

TEKNOCRYL AQUA PRIMER 7 + TEKNOCRYL AQUA 2K 2520-05/09

Perinteisemmät maalausjärjestelmät
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Käytössä olevia uudempia hybridi järjestelmiä:

TEKNOPLAST PRIMER 2 liuoteohenteinen epoksipohjamaali

+ 

TEKNOPOX AQUA 0350 vesiohenteinen epoksimaali

TEKNOPLAST PRIMER 7 niukkaliuotteinen epoksipohjamaali

+

TEKNOPOX AQUA COMBI 0360 vesiohenteinen epoksi combi/pintamaali
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COMBI tuotteet, esimerkiksi valukappaleisiin 

TEKNOCRYL AQUA COMBI 2780 akrylaatti

TEKNOPOX AQUA COMBI 0360 epoksi

+ mahdolliset pintamaali vaihtoehdot, 1K/2K jne

Tuotteeseen pohjautuva teollisuusmaali versio on tulossa.
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Erilaiset yhdistelmät yleistyvät vesi 1K + vesi2K

vesi 1K + jauhe

vesi 2K + vesi 1K

vesi 1K + liuotin pinta 1K tai 2K

vesi Shop + vesi combi

liuotin 2K + vesi1K tai 2K

Yleisimmät tuotteet vesiohenteisina ovat tällä hetkellä käytössä

enemmänkin valukappaleissa ja erilaisissa koneiden rungoissa ja osissa.

Ristikkoja maalataan kuitenkin Skandinaviassa vesiohenteisilla combi-tuotteilla.
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Järjestelmien koestaminen

ISO 12944 

Tehty oikeasti silmälläpitäen liuoteohenteisia tuotteita…

Voi käyttää, mutta suoraan vertaamisessa haasteita (kalvonpaksuus ja kerrosten lukumäärä).

…suolasumu- ja kondensaatiotesti

Erikseen testattavat, testausmenetelminä yleensä esim SCAB ja BOHUS-MALMÖ –testit.

Simuloivat paremmin kestävyyttä käytännössä.



We make the

world last longer


