ALTAN
For godt naboskab, LÆS husorden GRUNDIGT igennem for god opførsel og hensyntagen
til hinanden i forhold til anvendelse af altanen.
Vedligeholdelse:
Står der blomsterkasser på gulvet, anbefales det at der IKKE bores hul i bunden af kassen
(så vandet kan komme ud), da det kan give misfarvninger på altangulvet (misfarvning kan ikke
fjernes igen). Ved blomsterkasser eller større faste genstande ude på altanen, skal disse
opklodses.
For at undgå skader ved kraftig blæst anbefales det at det er muligt at sikre løse
genstande (f.eks. stole, potteplanter, genstande), så de ikke risikerer at lave skader på og ved
ejendommen.
Rengøres:
Fejes med en almindelig kost for snavs, spindelvæv, støv osv. og se efter misfarvninger på
gulvet eller fugt under nogle genstande.
Glassiden rengøres ligesom vinduerne - husk altid at tørre efter med en tør klud, så der
ikke kommer kalkaflejringer. Brug ALDRIG vaskemidler, der indeholder slibemidler eller
stærke opløsningsmidler.
Dannes der alger på betongulvet, kontakt da viceværten.

BYGNINGSDELSKORT

Altaner
Konstruktionsbeskrivelse:
Altan støbt i lys CRC i2 med G2 skridsikring.
Beslag S355, C4 korrosionsbeskyttet og brandmalet.
Producent:
Navn:
Adresse:
Kontaktoplysninger:

Hi-Con A/S
Hjallerup Erhvervspark 1
Mail: contact@hi-con.dk
Tlf: 98 28 37 20

Navn:
Adresse:
Kontaktoplysninger:

A. Enggaard A/S
Marathonvej 5, 9230 Svenstrup
Mail: info@enggaard.dk
Tlf: +45 98 38 18 88

Leverandør:

Drift af altanen:
Altaner: Gennemgås årligt for eventuelle skader/revner i overfladen.
Beslag: Gennemgås årligt for eventuelle skader/revner i overfladen.
Vedligeholdelse af altanen:
Altaner: Ingen. Ved konstaterede skader skal der tages kontakt til leverandøren, eller
fagmand.
Beslag: Ingen. Ved konstaterede skader skal behandling i Bilag 2 følges. Der tages
kontakt til leverandøren, eller fagmand.
Rengøring:
Altaner: Anvend rent vand og evt. skurebørste. En mild opløsning af sæbespåner kan
anvendes ved særligt snavsede tilfælde. Der må IKKE anvendes syreholdige
rengøringsmidler på betonoverflader.
Beslag: Rengøres i rent vand.
Evt. øvrige bemærkninger
OBS. Der må på altaner IKKE anvendes salt til glatførerbekæmpelse. Der må kun
anvendes produkter godkendt til beton.
Evt. vedlagte bilag:
Bilag 1: Hi-Con drift og vedligehold 2020.
Bilag 2: Brandmaling – Drift & vedligehold.
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DRIFT OG VEDLIGEHOLD AF ELEMENTER FRA HI-CON A/S
CRC® Ultra High Performance Concrete (UHPC)
Hi-Con CRC® elementer er fremstillet af sand, vand,
stålfibre samt en cementbaseret binder. CRC® er
verdens ældste og mest udførligt dokumenterede
højstyrkebeton. Omfattende dokumentation og tests har
været med til at udvikle materialet løbende, så det i dag
er velbeskrevet i relation til eks. kloridpåvirkning, styrke,
holdbarhed og brandsikkerhed.
Hi-Cons CRC® beton er stort set vedligeholdelsesfri og
er på grund af sin meget tætte struktur stærkere og
mere smudsafvisende end almindelig beton.
Overfladerne kræver ingen vedligeholdelse for at
opfylde de styrke- og holdbarhedsmæssige krav.
Stålfibre
Anvendes der stålfibre kan der ”springe” fibre fra
overfladen, særligt langs kanter.
I Hi-Cons elementer anvendes stålfibre, der er
klassificeret iht. EN 10088-1.
Stålfibres modstandsevne mod korrosion afhænger af
stålkvaliteten. Selv ved fiberkorrosion er der kun tale
om et overfladefænomen, der ikke har betydning for
styrke eller holdbarhed af elementerne.
Det må påregnes, at der vil forekomme enkelte
udragende fibre ved elementkanter samt på
elementernes færdige underside.
Produktkvalitet
Elementerne er underkastet Hi-Cons løbende
kvalitetskontrol og specifikt for altaner i CRC gælder
det, at de produceres i henhold til ETA-17/0330 og er
CE-mærkede på basis af en certificering af Dancert.
Som nævnt er stålfibre klassificeret i henhold til EN
10088-1, og vi anvender typisk nedenstående to
kvaliteter:
Kvalitet 1.4301:
Fibrene er en austenitisk stål med ca. 18% krom og 8%
nikkel. Korrosion vil sjældent forekomme, men salte og
syrer kan nedbryde legeringen. Disse fibre er – som
angivet i Teknisk Ståbi - egnet til udendørs overflader
med noget slid uden særlig kemisk belastning og tåler
udendørs opbevaring, transport og montage. Hi-Con
har anvendt fibre af denne type siden 2010 og har
endnu aldrig observeret korroderede fibre i nogen af
vore elementer.

Kvalitet 1.4401
Udover et betydeligt indhold af krom og nikkel har fibre
af denne type ca. 2% molybdæn, hvilket medvirker til at
øge korrosionsbestandigheden væsentligt – selv ved let
syrepåvirkning så korrosion vil yderst sjældent
forekomme. Ved påvirkning med salte og syrer over
længere tid kan legeringen dog nedbrydes. Disse fibre
er egnet til udendørs overflader med stor slidbelastning
i aggressive miljøer som f.eks. kystområder.
Rengøring
Elementoverfladerne tåler alle typer af almindeligt
forekommende rengøringsmidler. Der bør ikke
anvendes syreholdige produkter, da materialet er
cementbundet. Syrebehandling kan desuden medvirke
til korrosion af stålfibre.
Hvis der på grund af miljøets karakter er tale om
ekstrem forurening (skorstenssod, svovlholdig luft
m.m.), kan højtryksspuling blive aktuel og må da
udføres med stor varsomhed. Højtryksspuling kan
fjerne det yderste pastalag og frilægge luftporer lige
under overfladen.
Kalkudfældning
En tynd vandfilm på betonfladen kan give anledning til
kalkudfældninger på overfladen, hvis elementerne er
blevet eksponeret før de har opnået den fornødne
modenhed. Disse kalkudfældninger er mest synlige på
grå elementer. Da udfældningerne er svagere end
betonen kan det forventes, at de forsvinder med tiden,
hvis overfladerne er udsat for slid eller vejrlig.
Glatførebekæmpelse
Glatførebekæmpelse bør ske med groft sand eller grus.
I elementer med stålfibre vil almindeligt vejsalt (NaCl)
føre til en kraftig forøget risiko for fiberkorrosion, se
afsnit om ”Produktkvalitet”. Vejsalt vil endvidere kunne
give skader på tilstødende bygningsdele og på
beplantninger.
Er der behov for kemisk glatførebekæmpelse, skal det
ske med klorfri miljøsalte. Hvis alternative produkter
ønskes anvendt skal de være klorfri.
Småreparationer
Mindre reparationer kan udføres af faguddannet
personale enten med en materialesammensætning
svarende til den, der oprindeligt er anvendt, eller med
en reparationsmørtel som MasterEmaco N 510 RS fra
BASF A/S Danmark. Det vil dog som oftest ikke være

muligt at opnå en farve og tekstur, der passer
fuldstændigt med det øvrige element.
Større reparationer
Større reparationer kan være nødvendige som følge af
fysisk overlast, d.v.s. påkørsel, nedfaldende genstande
og lignende.
I tilfælde, hvor en større reparation er nødvendig,
kontaktes Hi-Con for vurdering og anvisning om
udførelse af den valgte løsning, eventuelt udskiftning.
Imprægnering
Fordi Hi-Con højstyrkebeton er så tæt i overfladen
opfører den sig anderledes mht. imprægnering end
almindelig beton. Eksempelvis kan det være svært at
imprægnere et velhærdet element, så hvis der ønskes
en imprægnering skal det ske tidligt.
Maling
En passende maling udvælges altid i samarbejde med
malingsleverandøren.
Før påføring skal det sikres, at betonen har en
passende modenhed, og at den er rengjort på
passende vis inden maling. Denne behandling bør
udføres af specialfirmaer. Selve påføringen skal
foretages ved de af producenten foreskrevne
temperatur- og fugtforhold.
Afrensning
Afrensning af graffiti fra ubehandlede overflader kan
ske som beskrevet ovenfor under Rengøring, eller med
indsats af specialister. I nogle tilfælde er det nødvendigt
med en let slibning af overfladen for at fjerne graffiti, og
det kan medføre en ændret overflade mht. farve og
struktur, hvor afrensningen er foregået. Hi-Con har
erfaring med flere anti-graffiti produkter, men har endnu
ikke fundet et produkt, der lever op til alle vore ønsker.
Det er derfor et område, hvor vi løbende afprøver nye
produkter, så er der ønske om en anti-graffiti
behandling bør man vælge et produkt baseret på
aktuelle prøver.

HI-CON A/S
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Vedr. Drift – og vedligehold af brandmalet stål.

I forbindelse med brandbeskyttelse af stålprofiler udfærdiges certifikat for brandmalingen.
I dette certifikat oplyses alle data – herunder brandkrav - kritisk ståltemperatur samt
opbygning af malingslaget med grundmaling og toplak . Ved eventuel reparation skal der repareres
iht den i certifikatet nævnte opbygning.
I C1-C2 miljø bør konstruktion efterses hvert 5. år
I C3 miljø bør konstruktion efterses hvert 3. år
I C4-C5 miljø bør konstruktion efterses en gang årligt

Eventuelle skader i brandmalingslaget repareres iht denne beskrivelse

Ved skade i toplak :_ Skade slibes i overgang og slutfarve påføres til fuld dækning.
Ved skade til rent stål : Skade stålbørstes til st 2 hvorefter fuldt system påføres.

Venligst
Aalborg Industri Coating A/S
Lasse Palsgreen

SIGMACOVER 280
5 sider

november 2010
Revision af februar 2010

BESKRIVELSE

to-komponent polyamide hærdende epoxy primer

EGENSKABER

– generel brugbar epoxy primer i beskyttende malingssystemer på stål og ikke
jernholdige metaller
– god vedhæftning til stål og galvaniseret stål
– god vedhæftning på ikke jernholdige metaller
– gode flyde og befugtningsegenskaber
– fremragende rusthindrende egenskaber og vandresistens
– hærder ved temperaturer ned til +5°C
– velegnet til oppletning af svejsesømme og skader på epoxymalinger under
konstruktion
– fremragende overmalingsegenskaber
– kan overmales med de fleste alkyd-, klorkautsjuk-, vinyl-, epoxy og tokomponent polyuretan malinger
– egnet på vådblæste overflader (fugtige eller tørre)
– kan bruges sammen med katodisk beskyttelse

KULØR OG GLANS

grøngul (rødbrun ved forespørgsel) - halvmat

PRODUKT DATA VED 20°C

(1 g/cm³ = 8.25 lb/US gal; 1 m²/l = 40.7 ft²/US gal)
(data for blandet produkt)
1.3 g/cm³
57 ± 2%
maks. 327 g/kg (Direktiv 1999/13/EC, SED)
maks. 432 g/l (ca. 3.6 lb/gal)
50 - 100 µm afhængig af systemet
11.4 m²/l ved 50 µm, 5.7 m²/l ved 100 µm *
1.5 time
min. se tabeller *
maks. se tabeller *
7 dage *

Vægtfylde
Volumen tørstof
VOC (leveret)
VOC2
Anbefalet tørfilmstykkelse
Teoretisk strækkeevne
Berøringstør efter
Overmalingsinterval
fuldt hærdet efter

(data for komponenter)
Lagerstabilitet (køligt og tørt)

mindst 24 måneder
* se yderligere data

FORBEHANDLING
OG TEMPERATURER

– ved neddypning i vand:
• stål eller stål med ikke godkendt zink silikat shopprimer; sandblæses (tør
eller våd) i.h.t. ISO-Sa2½, blæseprofil 30 - 75 µm
• stål med godkendt zink silikat shopprimer; svejsesømme samt områder
med beskadiget eller nedbrudt shopprimer skal sandblæses i.h.t. ISOSa2½, blæseprofil 30 - 75 µm eller mekanisk afrenses i.h.t. SPSS-Pt3
• malet stål; hydroblæsning til VIS WJ2 L (blæseprofil 30-75 µm)
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– IMO-MSC.215(82) Krav til vand ballasttanke:
• stål; ISO 8501-3:2006 grad P2, med alle kanter behandlet til en afrundet
radius på minimum 2 mm eller tre parts slibning.
• stål eller stål med ikke godkendt zink silikat shopprimer; sandblæses i.h.t.
ISO-Sa2½, blæseprofil 30 - 75 µm
• stål med godkendt zink silikat shopprimer; svejsesømme samt områder
med beskadiget eller nedbrudt shopprimer skal sandblæses i.h.t. ISOSa2½, blæseprofil 30 - 75 µm
• for shopprimer med IMO type godkendelse; ingen yderligere krav
• for shopprimer uden IMO type godkendelse; sandblæses i.h.t. ISO-Sa2
for fjernelse af minimum 70% af den intakte shopprimer, blæseprofil 30 75 µm
• støvmængde klassificering "1" for støvstørrelse klasse "3", "4" eller "5",
mindre støvstørrelse klasser skal fjernes såfremt de uden forstørrelse er
synlige på det emne der skal malebehandles (ISO 8502-3:1992)
– ved udendørs eksponerede forhold:
• stål; sandblæses i.h.t. ISO-Sa2½, blæseprofil 30 - 75 µm eller i.h.t. ISO
-St3
• shopprimet stål; forbehandlet til SPSS-Pt3
• galvaniseret stål; rengøres for fedt,olie ,salte og øvrige belægninger samt
rugøres
– overfladetemperaturen skal være over 5°C og mindst 3°C over dugpunktet
under påføring og hærdning
– den maksimale relative luftfugtighed under påføring og hærdning er 85%
SYSTEM SPECIFIKATION

marine

system sider: 3101, 3102, 3103, 3104,
3105, 3106 (spec. 5,7), 3107, 3108

PÅFØRINGSINSTRUKTIONER

blandingsforhold i volumen: base til hærder 80 : 20
– temperaturen på den blandede base og hærder skal være over 15°C, er
malingen koldere justeres viskositeten med fortynder
– for megen fortynder resulterer i ringere bæreevne og længere hærdetid
– fortynder skal tilsættes efter at komponenterne er blandet

Forreaktionstid
Pot life

ingen
8 timer ved 20°C *
* se yderligere data

LUFTLØS SPRØJTE
Anbefalet fortynder
Volumen fortynder
Dyse størrelse
Dyse tryk

Thinner 91-92
0 - 10%, afhængig af den specificerede lagtykkelse og påføringsbetingelser
ca. 0.46 mm (= 0.018 ")
15 MPa (= ca. 150 bar; 2130 p.s.i.)

LUFT SPRØJTE
Anbefalet fortynder

Thinner 91-92
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Volumen fortynder
Dyse størrelse
Dyse tryk

0 - 10%, afhængig af den specificerede lagtykkelse og påføringsbetingelser
1.5 - 2 mm
0.3 - 0.4 MPa (= ca. 3 - 4 bar, 43 - 57 p.s.i.)

PENSEL/RULLE
Anbefalet fortynder
Volumen fortynder

det er ikke nødvendigt med ekstra fortynder,
men op til 5% Thinner 91-92 kan tilsættes hvis ønsket

RENSE FORTYNDER

Thinner 90-53

SIKKERHED

for maling og anbefalede fortyndere, se sikkerhedssider 1430, 1431 og
relevante sikkerhedsdatablade
dette er en opløsningsmiddelholdig maling og foranstaltninger skal tages for
ikke at inhalere sprøjtestøv eller dampe såvel som kontakt med den våde
maling i øjne og på hud

YDERLIGERE DATA

Filmtykkelse og strækkeevne
teoretisk strækkeevne m²/l

11.4

7.6

5.7

tft i µm

50

75

100

maks. tft ved brug af pensel:

50 µm

Overmalingstabel for SigmaCover 280 ved tft op til 100 µm
med to-komponente epoxy-og
polyurethanmalinger

overfladetemperatur

5°C

10°C

20°C

30°C

40°C

minimum
interval

36 timer

16 timer

8 timer

6 timer

4 timer

maksimum
interval når ikke
eksponeret til
sollys

6
måneder

6
måneder

6
måneder

4
måneder

3
måneder

3
det maksimale
måneder
overmalingsinterval, når
udsat for direkte
solskin

3
måneder

3
måneder

2
måneder

2
måneder

– overfladen skal være tør og fri for urenheder
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Overmalingstabel for SigmaCover 280 ved tft op til 100 µm
med øvrige generiske malingstyper overfladesom: de fleste klorkautsjuk typer,
temperatur
vinyl samt alkyd malinger

5°C

10°C

20°C

30°C

40°C

minimum
interval

16 timer

10 timer

5 timer

3 timer

2 timer

maksimum
interval

21 dage

21 dage

10 dage

7 dage

4 dage

– overfladen skal være tør og fri for urenheder
– glansholdige slutstrygninger kræver en korresponderende mellem-/
understrygning
Hærdetabel for tft'er op til 100 µm
overfladetemperatur

berøringstør

tør til håndtering

fuldt hærdet

5°C
10°C
20°C
30°C
40°C

8 timer
4 timer
2 timer
1 time
45 min.

13 timer
6 timer
2.5 timer
1.5 time
1 time

21 dage
14 dage
7 dage
5 dage
3 dage

– nødvendig ventilation skal opretholdes under påføring og hærdning (venligst
se side 1433 og 1434)
Pot life (ved påføringsviskosit)
15°C
20°C
30°C
35°C
Lager verden over

10 timer
8 timer
5 timer
4 timer

Da det altid er PPG Protective & Marine Coatings’ mål at levere det samme
produkt verden over, kan det være nødvendigt at modificere produktet for at
overholde lokale eller internationale regler/forhold.
Under disse omstændigheder skal et alternativt datablad benyttes.
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Forklaring til produktdatablade
se informationer på side 1411
Sikkerhedstegn
se informationer på side 1430
Sikkerhed i lukkede og farlige rum
Eksplosionsfare - giftfare
se informationer på side 1431
Sikkerhed i lukkede rum
se informationer på side 1433
Direktiver for ventilation
se informationer på side 1434
Afrensning af stål og fjernelse af rust
se informationer på side 1490
PPG Protective & Marine Coatings Ballast Tank Working Procedure New
Building

REFERENCER

BEGRÆNSNING AF ANSVAR
Informationerne i dette datablad er baseret på laboratorietest som vi mener er korrekte og må kun betragtes som
vejledende. Alle anbefalinger eller forslag relaterende til brugen af Sigma Coatings produktet, som lavet af PPG
Protective & Marine Coatings, uanset om det er teknisk dokumentation, i henhold til specifik forespørgsel eller iøvrigt,
er baseret på data/informationer som efter vor bedste viden/overbevisning er pålidelige. Produkterne og informationer
er designet til brugere med den nødvendige viden og industrielle kundskaber og det er slutbrugerens ansvar at
beslutte om produktet er egnet til dets tilsigtede brug.
PPG Protective & Marine Coatings har ingen kontrol over hverken kvaliteten af overfladen, eller de mange faktorer som
påvirker brugen og påføringen af produktet. PPG Protective & Marine Coatings accepterer derfor ikke nogen form for
ansvar fremkommet af tab, skader eller ødelæggelser på baggrund af brugen eller indholdet af dette datablad (hvis ikke
der er en skreven aftale om det modsatte).
Informationerne i dette datablad er efter vores viden og overbevisning korrekte på dagen for udgivelse. Firmaet
påråber sig rettigheden til at modificerer data uden fohåndsinformering, som vil blive fulgt op af en nyudgivelse af
databladet. Brugere bør checke dagen for udgivelsen og er der gået mere end 12 måneder, bør data og informationer
kun benyttes efter at have konsulteret PPG Coatings Danmark A/S. Siden betingelserne for påføring og service som
regel er udenfor vores kontrol, accepterer vi ikke nogen form for ansvar på baggrund af disse datablade.
I tilfælde af nogen form for ulighed eller uenighed omkring oversættelsen af dette dokument vil teksten fra det originale
engelske datablad være gældende.

179083
179085

PDS
grøngul
rødbrun

7417
4009002200 (144497 base, 142014 hardener)
6137002200 (144493 base, 142014 hardener)
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SIGMADUR™ 520
SIGMADUR HB FINISH
BESKRIVELSE
To-komponent tykfilms halvblank aliphatisk akryl polyuretan slutstrygning

EGENSKABER
• Nem påføring med rulle og airless sprøjte
• Ubegrænset overmalingsinterval
• Fremragende resistens overfor vejrlig
• God kulør og glansbestandighed (aluminium version bliver grå)
• Ikke kridtende, ikke gulnende
• Hærder ved temperaturer ned til -5°C (23°F)
• Hård og slidresistent
• Resistent overfor sprøjt af mineralske og vegetabilske olier, parafiner, aliphatiske petroleumsprodukter og milde

kemikalier
• Kan overmales, selv efter lang tids udendørs eksponering

KULØR OG GLANS
• Fuld farveskala, herunder aluminium lys og mørk
• Halvblank
• Mat tilgængelig på forespørgsel for begrænsede farver

PRODUKTDATA VED 20°C (68°F)
Data for det blandede produkt
Antal komponenter

To

Vægtfylde

White: 1,4 kg/l (11,7 lb/US gal)
Aluminium: 1,1 kg/l (9,2 lb/US gal)

Volumen tørstof

White: 58 ± 2%
Aluminum: 51 ± 2%

VOC (Leveret)

Directive 1999/13/EC, SED: max. 287 g/kg (white)
Directive 1999/13/EC, SED: max. 377 g/kg (aluminum)
max. 383,0 g/l (approx. 3,2 lb/gal) (white)
max. 405,0 g/l (approx. 3,4 lb/gal) (aluminum)

Anbefalet tørfilmstykkelse

50 - 75 µm (2,0 - 3,0 mils) ved sprøjtepåføring

Teoretisk strækkeevne

White: 11,6 m²/l for 50 µm (465 ft²/US gal for 2,0 mils)
Aluminum: 9,6 m²/l for 50 µm (385 ft²/US gal for 2,0 mils)

Berøringstør

1 time

Overmalingsinterval

Minimum: 6 timer
Maksimum: Ubegrænset

Fuldt hærdet efter

4 dage

Ref. 7524
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SIGMADUR™ 520
SIGMADUR HB FINISH
Data for det blandede produkt
Holdbarhed

Base: mindst 36 måneder ved kølig og tør opbevaring
Hærder: mindst 24 måneder ved kølig og tør opbevaring

Noter:
- Se SUPPLERENDE DATA - Teoretisk strækkeevne og tørfilmstykkelse
- Se SUPPLERENDE DATA - Overmalingsintervaller
- Se SUPPLERENDE DATA - Hærdetid

ANBEFALEDE OVERFLADEFORHOLD OG TEMPERATURER
Forbehandling
• Forudgående coat (epoxy eller polyurethan) skal være tør og fri for enhver form for forurening
• Overfladen eller eksisterende maling skal tilstrækkelig rugøres hvis nødvendigt

Overfladetemperaturer og påførings betingelser
• En overfladetemperatur under påføring og hærdning ned til -5°C (23°F) er acceptabel, overfladen skal være tør og fri for is
• Overfladetemperaturen under påføring og hærdning skal være mindst 3°C (5°F) over dugpunktet
• Den relative luftfugtighed under påføring og hærdning må ikke overstige 85%
• For tidlig eksponering til kondens og regn kan resultere i kulør og glans- forandringer

PÅFØRINGSINSTRUKTIONER

Blandingsforhold i volumen: base til hærder 88 : 12
• Temperaturen på basen og hærderen under blanding bør være over 10°C (50°F), ellers kan det være nødvendigt at
tilsætte ekstra fortynder, for at opnå den optimale viskositet.
• Tilføjelse af for meget fortynder resulterer i reduceret bæreevne
• Fortynder skal tilsættes efter at komponenterne er blandet
• Aluminium version har lavere glans end standard versionen, og farven kan variere afhængig af applikationsmetode

Forreaktionstid
Ingen

Pot life
5 timer ved 20°C (68°F)
Note: Se SUPPLERENDE DATA - Pot life
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SIGMADUR™ 520
SIGMADUR HB FINISH
Luftsprøjte
Anbefalet fortynder
THINNER 21-06
Volumen fortynder
5 - 10%, afhængigt af ønskede tykkelse og påføringsbetingelser
Dysestørrelse
1,0 - 1,5 mm (ca. 0,040 - 0,060 in)
Dysetryk
0,3 - 0,4 MPa (ca. 3 - 4 bar; 44 - 58 p.s.i.)

LUFTLØS SPRØJTE
Anbefalet fortynder
THINNER 21-06
Volumen fortynder
0 - 5%, afhængigt af ønskede tykkelse og påføringsbetingelser
Dysestørrelse
Ca. 0,46 mm (0,018 in)
Dysetryk
15,0 MPa (ca. 150 bar; 2176 p.s.i.)

Pensel/rulle
Anbefalet fortynder
THINNER 21-06
Volumen fortynder
0 - 5%

RENSEFORTYNDER
THINNER 90-53

YDERLIGERE DATA
Teoretisk strækkeevne og lagtykkelse - Hvid
TFT

Teoretisk strækkeevne

50 µm (2,0 mils)

11,6 m²/l (465 ft²/US gal)

75 µm (3,0 mils)

7,7 m²/l (310 ft²/US gal)
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SIGMADUR™ 520
SIGMADUR HB FINISH
Teoretisk strækkeevne og lagtykkelse - Aluminium
TFT

Teoretisk strækkeevne

50 µm (2,0 mils)

9,6 m²/l (385 ft²/US gal)

75 µm (3,0 mils)

6,4 m²/l (257 ft²/US gal)

Overmalingsinterval for TFT op til 75 µm (3,0 mils)
Overmaling med...

Interval

-5°C (23°F)

0°C (32°F)

10°C (50°F)

20°C (68°F)

30°C (86°F) 40°C (104°F)

Med sig selv

Minimum

24 timer

16 timer

8 timer

6 timer

5 timer

Maksimum

Ubegrænset Ubegrænset Ubegrænset Ubegrænset Ubegrænset Ubegrænset

3 timer

Note: Overfladen skal være tør og fri for urenheder

Hærdetid for TFT op til 75 µm (3,0 mils)
Overfladetemperatur

Håndteringstør

Fuldt hærdet

-5°C (23°F)

24 timer

15 dage

0°C (32°F)

16 timer

11 dage

10°C (50°F)

8 timer

6 dage

20°C (68°F)

6 timer

4 dage

30°C (86°F)

5 timer

3 dage

40°C (104°F)

3 timer

48 timer

Noter:
- Tilstrækkelig ventilation skal opretholdes under påføring og hærdning (se venligst INFORMATIONSARK 1433 og 1434)
- For tidlig eksponering for kondens og regn kan resultere i kulør og glans forandringer

Pot life (ved påføringsviskositet)
Det blandede produkts
temperatur

Pot life

10°C (50°F)

7 timer

20°C (68°F)

5 timer

30°C (86°F)

3 timer

40°C (104°F)

2 timer

SIKKERHED
• For maling og anbefalede fortyndere, se INFORMATIONSARK 1430, 1431 og relevante sikkerhedsdatablade
• Dette er en opløsningsmiddelholdig maling, og foranstaltninger skal tages for ikke at inhalere sprøjtestøv eller dampe

såvel som kontakt med den våde maling i øjne og på hud
• Indeholder polyisocyanat hærder
• Undgå altid inhallering af aerosol sprøjtestøv
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SIGMADUR™ 520
SIGMADUR HB FINISH
LAGER VERDEN OVER
Da det altid er PPG Protective & Marine Coatings mål at levere det samme produkt over hele verden, kan det være nødvendigt
at modificere produktet for at overholde lokale eller nationale regler og/eller opfylde lokale behov. Hvis det er tilfældet,
udsendes der et alternativt datablad.

REFERENCER
• Oversættelsestabeller
• Forklaring til produktdatablade
• Sikkerhedsidentifikationer
• Sikkerhed i lukkede rum,sikkerhed for helbred, Eksplosions- og giftfare
• Sikkert arbejde i lukkede rum
• Direktiver for ventilations praksis
• Relativ luftfugtighed – overfladetemperatur – lufttemperatur

INFORMATIONSARK
INFORMATIONSARK
INFORMATIONSARK
INFORMATIONSARK
INFORMATIONSARK
INFORMATIONSARK
INFORMATIONSARK

1410
1411
1430
1431
1433
1434
1650

GARANTI
PPG garanterer (i) virksomhedens rettighed til produktet, (ii) at kvaliteten af produktet er i overensstemmelse med PPG’s gældende specifikationer for dette produkt på produktionstidspunktet, og (iii) at
produktet leveres fri for noget berettiget krav fra nogen tredjepart i anledning af krænkelse af noget patent i De Forenede Stater, der vedrører dette produkt. DETTE ER DE ENESTE GARANTIER, PPG GIVER, OG
PPG FRALÆGGER SIG ETHVERT ANSVAR I HENHOLD TIL ALLE ANDRE UDTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅEDE GARANTIER, I HENHOLD TIL ELLER I MEDFØR AF LOVGIVNINGEN, UD FRA TIDLIGERE
FORRETNINGSFORBINDELSER ELLER HANDELSSÆDVANE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, NOGEN ANDEN GARANTI FOR EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL ELLER EN BESTEMT BRUG. Ethvert krav
i henhold til denne garanti skal af køberen fremsættes skriftligt over for PPG inden for 5 (fem) dage fra køberens opdagelse af den påståede defekt, men under ingen omstændigheder senere end udløbet af det
pågældende produkts holdbarhed eller ét år fra den dato, hvor produktet er leveret til køberen – alt efter hvilken dato der indtræder først. Hvis køberen ikke retter meddelelse til PPG om en sådan
uoverensstemmelse som krævet heri, vil køberen være afskåret fra nogen kompensation i henhold til denne garanti.

ANSVARSBEGRÆNSNING
UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER VIL PPG I HENHOLD TIL NOGEN KOMPENSATIONSTEORI (UANSET OM DENNE ER BASERET PÅ FORSØMMELIGHED AF NOGEN ART, OBJEKTIVT ANSVAR ELLER SKADE UDEN
FOR KONTRAKT) VÆRE ANSVARLIG FOR NOGEN INDIREKTE, SPECIEL ELLER TILFÆLDIG SKADE ELLER FØLGESKADE, DER PÅ NOGEN MÅDE HAR FORBINDELSE TIL, STAMMER FRA ELLER ER RESULTATET AF
NOGEN BRUG AF PRODUKTET. Oplysningerne på dette datablad er kun beregnet som vejledning og er baseret på laboratorietester, som PPG mener er pålidelige. PPG kan til enhver tid ændre oplysningerne
indeholdt heri som resultat af praktiske erfaringer og fortsat produktudvikling. Alle anbefalinger eller forslag med hensyn til anvendelse af PPG-produktet, hvad enten dette er i teknisk dokumentation eller som
svar på en specifik forespørgsel eller i nogen anden form, er baseret på data, som efter PPG’s bedste overbevisning er pålidelige. Produktet og oplysninger i forbindelse hermed er beregnet for brugere, som har
den fornødne viden og de nødvendige kvalifikationer inden for industrien, og det er slutbrugerens ansvar at afgøre, om produktet er egnet for vedkommendes egen specifikke brug, og det tages for givet, at
køberen har gjort dette efter eget skøn og for egen risiko. PPG har ingen kontrol over hverken kvaliteten eller tilstanden af underlaget eller de mange faktorer, der påvirker brugen og påføringen af produktet.
Derfor påtager PPG sig intet ansvar som følge af noget tab eller nogen person- eller tingskade som resultat af en sådan brug eller af indholdet af disse oplysninger (medmindre der er skriftlige aftaler, som fastslår
noget andet). Ændringer i påføringsmiljøet, ændringer i anvendelsesprocedurer eller ekstrapolering af data kan forårsage utilfredsstillende resultater. Dette datablad erstatter alle tidligere versioner, og det er
køberens ansvar at sikre, at disse oplysninger er aktuelle, inden produktet anvendes. De aktuelle datablade for alle produkter fra PPG Protective & Marine Coatings findes på adressen www.ppgpmc.com. Den
engelsksprogede udgave af dette datablad har forrang over enhver oversættelse heraf.

The PPG logo, and all other PPG marks are property of the PPG group of companies. All other third-party marks are property of their respective owners.
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STEELGUARD™ 801
BESKRIVELSE
En-komponent opløsningsmiddelholdig brandhæmmende tyndfilmsmaling til beskyttelse af konstruktionsstål

EGENSKABER
• Yder op til 90 minutters brandbeskyttelse
• Hurtigtørrende, som giver kort håndteringstid
• Værkstedspåføring eller påføring på stedet/byggeplads
• Op til 1000 µm (40.0 mils) TFT pr. coat
• Egnet for C1 til C4 indendørs og udendørs miljøer (ISO 12944); for indendørs (C1) miljøer er slutmaling ikke nødvendig
• Resistent overfor vejrlig i op til 12 måneder uden slutmaling forudsat at malingen er påført i henhold til Informationsdatablad

(1222) og at malingen ikke er udsat for rindende vand eller vandansamlinger, varm og høj luftfugtighed samt neddypning
• Testet og vurderet i henhold til EN 13381-8, BS 476-20/21, og Fabriksklasse nummer 4970
• CE mærket produkt, ETA 14/0115
• Vurderes at ETAG 018-2 for alle holdbarheds klassifikationer

KULØR OG GLANS
• Hvid
• Mat

PRODUKTDATA VED 20°C (68°F)
Produktdata
Antal komponenter

En

Vægtfylde

1,34 kg/l (11,18 lb/US gal)

Volumen tørstof

75 ± 3%

VOC (Leveret)

Maks. 255,0 g/kg (Direktiv 1999/13/EC, SED)
UK PG 6/23(92) Bilag 3: maks. 327,0 g/l (ca. 2,7 lb/US gal)

Anbefalet tørfilmstykkelse

200 - 1000 µm (8,0 - 40,0 mils) pr. coat

Teoretisk strækkeevne

1,07 m²/l for 700 µm (43 ft²/US gal for 28,0 mils)

Berøringstør

20 minutter

Overmalingsinterval

Minimum: 4 timer
Maksimum: Ubegrænset

Holdbarhed

Mindst 18 måneder ved kølig og tør opbevaring

Noter:
-

Se SUPPLERENDE DATA - Teoretisk strækkeevne og tørfilmstykkelse
Se SUPPLERENDE DATA - Overmalingsintervaller
Se SUPPLERENDE DATA - Hærdetid
Den krævede lagtykkelse skal være i overensstemmelse med godkendelsescertificeringen
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STEELGUARD™ 801
ANBEFALEDE OVERFLADEFORHOLD OG TEMPERATURER
• Godkendt primer skal være intakt, tør og fri for alle former for urenheder

Overfladetemperaturer og påførings betingelser
• Overfladetemperaturen under påføring og hærdning skal være mellem 5°C (41°F) og 40°C (104°F)
• Overfladetemperaturen under påføring og hærdning skal være mindst 3°C (5°F) over dugpunktet
• Den omgivende temperatur under påføring og hærdning skal være mellem 5°C (41°F) og 40°C (104°F)
• Den relative luftfugtighed under påføring og hærdning må ikke overstige 85%

PÅFØRINGSINSTRUKTIONER
• Omrør omhyggeligt til malingen er ensartet og fri for klumper
• For meget fortynder resulterer i reduceret bærerevne og langsommere hærdning

LUFTLØS SPRØJTE
Anbefalet fortynder
THINNER 21-06 (normalt bør der ikke tilsættes fortynder)
Volumen fortynder
0 - 5%
Dyse vinkel
20° – 50°, afhængig af konstruktionsudformning
Dysestørrelse
Ca. 0,48 – 0,64 mm (0,019 – 0,025 in)
Dysetryk
20,0 MPa (ca. 200 bar; 2901 p.s.i.)
Noter:
- Alle filtre, inklusiv pumpefilter og pistolfilter bør afmonteres
- Det anbefales at anvende et filter ved eksternt sugerør

Pensel/rulle
• Kun til små områder (oppletning og reparation)
Anbefalet fortynder
Fortynder skal ikke tilsættes

RENSEFORTYNDER
THINNER 21-06
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STEELGUARD™ 801
YDERLIGERE DATA
Strækkeevne og filmtykkelse
TFT

Teoretisk strækkeevne

200 µm (8,0 mils)

3,75 m²/l (150 ft²/US gal)

400 µm (16,0 mils)

1,88 m²/l (75 ft²/US gal)

500 µm (20,0 mils)

1,50 m²/l (60 ft²/US gal)

700 µm (28,0 mils)

1,07 m²/l (43 ft²/US gal)

1000 µm (40,0 mils)

0,75 m²/l (30 ft²/US gal)

Note: Maks. TFT ved penselpåføring: 300 µm (12,0 mils)

Overmalingsinterval for TFT op til 700 µm (28.0 mils)
Overmaling med...

Interval

5°C (41°F)

10°C (50°F)

15°C (59°F)

20°C (68°F)

30°C (86°F)

Med sig selv

Minimum

10 timer

8 timer

6 timer

4 timer

3 timer

Maksimum

Ubegrænset

Ubegrænset

Ubegrænset

Ubegrænset

Ubegrænset

Overmalingsinterval for TFT op til 1000 µm (40,0 mils)
Overmaling med...

Interval

5°C (41°F)

10°C (50°F)

15°C (59°F)

20°C (68°F)

30°C (86°F)

Med STEELGUARD 2458

Minimum

2 timer

1,5 timer

1 time

30 minutter

20 minutter

Maksimum

Ubegrænset

Ubegrænset

Ubegrænset

Ubegrænset

Ubegrænset

Minimum

3 dage

60 timer

48 timer

24 timer

16 timer

Maksimum

Ubegrænset

Ubegrænset

Ubegrænset

Ubegrænset

Ubegrænset

Med andre godkendte
slutstrygninger

Hærdetid for TFT op til 700 µm (28.0 mils)
Overfladetemperatur

Berøringstør

5°C (41°F)

1 time

10°C (50°F)

45 minutter

15°C (59°F)

30 minutter

20°C (68°F)

20 minutter

30°C (86°F)

10 minutter

Note: Tørretider kan variere en del, afhængigt af de omgivende betingelser, A/V m⁻¹ (Hp/A) af sektion og påført filmtykkelse
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STEELGUARD™ 801
SIKKERHED
• For maling og anbefalede fortyndere, se INFORMATIONSARK 1430, 1431 og relevante sikkerhedsdatablade
• Dette er en opløsningsmiddelholdig maling, og foranstaltninger skal tages for ikke at inhalere sprøjtestøv eller dampe såvel

som kontakt med den våde maling i øjne og på hud

REFERENCER
• STEELGUARD™ Påførings Guidelines
• STEELGUARD™ Godkendte Primere
• STEELGUARD™ Godkendte Toplakker
• Oversættelsestabeller
• Forklaring til produktdatablade
• Sikkerhedsidentifikationer
• Sikkerhed i lukkede rum,sikkerhed for helbred, Eksplosions- og giftfare
• Sikkert arbejde i lukkede rum
• Direktiver for ventilations praksis
• Afrensning af stål og fjernelse af rust
• Specifikation for blæsemidler
• Relativ luftfugtighed – overfladetemperatur – lufttemperatur

INFORMATIONARK
INFORMATIONARK
INFORMATIONARK
INFORMATIONSARK
INFORMATIONSARK
INFORMATIONSARK
INFORMATIONSARK
INFORMATIONSARK
INFORMATIONSARK
INFORMATIONSARK
INFORMATIONSARK
INFORMATIONSARK

1222
1224
1226
1410
1411
1430
1431
1433
1434
1490
1491
1650

GARANTI
PPG garanterer (i) virksomhedens rettighed til produktet, (ii) at kvaliteten af produktet er i overensstemmelse med PPG’s gældende specifikationer for dette produkt på produktionstidspunktet, og (iii) at produktet leveres fri for noget
berettiget krav fra nogen tredjepart i anledning af krænkelse af noget patent i De Forenede Stater, der vedrører dette produkt. DETTE ER DE ENESTE GARANTIER, PPG GIVER, OG PPG FRALÆGGER SIG ETHVERT ANSVAR I
HENHOLD TIL ALLE ANDRE UDTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅEDE GARANTIER, I HENHOLD TIL ELLER I MEDFØR AF LOVGIVNINGEN, UD FRA TIDLIGERE FORRETNINGSFORBINDELSER ELLER HANDELSSÆDVANE,
HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, NOGEN ANDEN GARANTI FOR EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL ELLER EN BESTEMT BRUG. Ethvert krav i henhold til denne garanti skal af køberen fremsættes skriftligt over for PPG
inden for 5 (fem) dage fra køberens opdagelse af den påståede defekt, men under ingen omstændigheder senere end udløbet af det pågældende produkts holdbarhed eller ét år fra den dato, hvor produktet er leveret til køberen – alt
efter hvilken dato der indtræder først. Hvis køberen ikke retter meddelelse til PPG om en sådan uoverensstemmelse som krævet heri, vil køberen være afskåret fra nogen kompensation i henhold til denne garanti.

ANSVARSBEGRÆNSNING
UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER VIL PPG I HENHOLD TIL NOGEN KOMPENSATIONSTEORI (UANSET OM DENNE ER BASERET PÅ FORSØMMELIGHED AF NOGEN ART, OBJEKTIVT ANSVAR ELLER SKADE UDEN FOR
KONTRAKT) VÆRE ANSVARLIG FOR NOGEN INDIREKTE, SPECIEL ELLER TILFÆLDIG SKADE ELLER FØLGESKADE, DER PÅ NOGEN MÅDE HAR FORBINDELSE TIL, STAMMER FRA ELLER ER RESULTATET AF NOGEN BRUG AF
PRODUKTET. Oplysningerne på dette datablad er kun beregnet som vejledning og er baseret på laboratorietester, som PPG mener er pålidelige. PPG kan til enhver tid ændre oplysningerne indeholdt heri som resultat af praktiske
erfaringer og fortsat produktudvikling. Alle anbefalinger eller forslag med hensyn til anvendelse af PPG-produktet, hvad enten dette er i teknisk dokumentation eller som svar på en specifik forespørgsel eller i nogen anden form, er
baseret på data, som efter PPG’s bedste overbevisning er pålidelige. Produktet og oplysninger i forbindelse hermed er beregnet for brugere, som har den fornødne viden og de nødvendige kvalifikationer inden for industrien, og det er
slutbrugerens ansvar at afgøre, om produktet er egnet for vedkommendes egen specifikke brug, og det tages for givet, at køberen har gjort dette efter eget skøn og for egen risiko. PPG har ingen kontrol over hverken kvaliteten eller
tilstanden af underlaget eller de mange faktorer, der påvirker brugen og påføringen af produktet. Derfor påtager PPG sig intet ansvar som følge af noget tab eller nogen person- eller tingskade som resultat af en sådan brug eller af
indholdet af disse oplysninger (medmindre der er skriftlige aftaler, som fastslår noget andet). Ændringer i påføringsmiljøet, ændringer i anvendelsesprocedurer eller ekstrapolering af data kan forårsage utilfredsstillende resultater. Dette
datablad erstatter alle tidligere versioner, og det er køberens ansvar at sikre, at disse oplysninger er aktuelle, inden produktet anvendes. De aktuelle datablade for alle produkter fra PPG Protective & Marine Coatings findes på adressen
www.ppgpmc.com. Den engelsksprogede udgave af dette datablad har forrang over enhver oversættelse heraf.

The PPG Logo, Bringing innovation to the surface., and other PPG marks are property of the PPG group of companies. All other third-party marks are property of their respective owners.
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BYGNINGSDELSKORT

Udvendige værn
Konstruktionsbeskrivelse:

Galvaniseret værn med glasudfyldning
(Altaner, svalegang, tagterrasse og værn i terræn)

Producent:
Navn:
Adresse:
Kontaktoplysninger:

Bobach Stålentreprise A/S
Rørdalsvej 198, 9220 Aalborg Ø
Mail: bobach@bobach.dk
Tlf.: 98 15 18 00

Navn:
Adresse:
Kontaktoplysninger:

Bobach Stålentreprise A/S
Rørdalsvej 198, 9220 Aalborg Ø
Mail: bobach@bobach.dk
Tlf: 98 15 18 00

Leverandør:

Vedligeholdelse af glasværn:
Galvaniseret stål:
• Kræver ingen egentlig vedligeholdelse. Men vedligeholdes ved skader – se bilag
Glas:
• Ved glas, hvor glaskant ikke er neddækket, kan der over tid opstå en delaminering,
som opstår grundet udbøjning af glasset ved spidsbelastninger og udsving i
fugtligevægten mellem glasfolien og omgivelserne.
Ved påbegyndende delaminering, anbefales det at glaskanten inddækkes med liste,
hvorved delamineringsprocessen kan bremses, da udsvingene i fugtligevægten
mindskes.
Rengøring af glasværn:
Galvaniseret stål:
• Rengøres i rent vand
Glas:
• Rengøres på tilsvarende måde som almindelige vinduer
Evt. øvrige bemærkninger
Galvaniseret stål:
• Efterses 1 gang årligt for eventuelle skader
Glas:
• Efterses 2 gange årligt for påbegyndende delaminering
Evt. vedlagte bilag:
Bilag; D&V – Galvanisering
Bilag; D&V – Glas

Side 1 af 1

Drift og vedligeholdelse

Drift og vedligeholdelse
Varmforzinkede emner korroderer med tiden. Korrosionshastigheden afhænger af miljøet og
de mekaniske påvirkninger, som emnerne udsættes for. Levetiden for en varmforzinket overflade under forskellige korrosionsmæssige belastninger fra C1 til C5 er foreskrevet i tabel 1.

TABEL 1: ZINKBELÆGNINGERNES LEVETID (ÅR) FOR KORROSIONSKATEGORI C1-C5 BASERET PÅ
GENNEMSNITLIG ZINKLAGTYKKELSE IFØLGE DS/EN ISO 1461:2009
ZINKLAGTYKKELSER JF. DS/EN ISO 1461 1)

KORROSIONSKATEGORI JF. DS/EN ISO 12944-2

Godstykkelse t

C1

C2

C3

C4

C5 4)

Zinklagtykkelse 3), μm

Stål, 6 mm < t

85

100+

100-100+

40-100+

20-40

10-20

Stål, 3 < t ≤ 6 mm

70

100+

100-100+

33-100

17-33

8-17

Stål, 1,5 ≤ t ≤ 3 mm

55

100+

78-100+

26-78

13-26

6-13

Stål, t < 1,5 mm

45

100+

64-100+

21-64

11-21

5-11

Støbegods 6 mm < t

80

100+

100-100+

38-100+

19-38

10-19

Støbegods, t ≤ 6 mm

70

100+

100-100+

33-100

17-33

8-17

Stål, særkrav , 6 mm < t

115

100+

100+

55-100+

27-55

14-27

Stål, særkrav 2), 6 mm < t

165

100+

100+

78-100+

39-78

20-39

Stål, særkrav 2), 6 mm < t

215

100+

100+

100-100+

39-100+

26-51

2)

NOTER:
1)

De angivne lagtykkelser gælder for ophængsgods.

2)

Krav om særlig stor zinklagtykkelse, der kun kan opfyldes, når stålet har nærmere specificeret siliciumindhold.

3)

Gennemsnitlig zinklagtykkelse jf. DS/EN ISO 1461:2009.

4)

I kategori C5 kan det være nødvendigt, at fortage maling efter varmforzinkning, hvis der ønskes lang holdbarhed.

Det anbefales, at zinklaget kontrolleres løbende med passende intervaller iht. den forventede
levetid. Ikke mindst kritiske steder med risiko for kuldebroer, slidtage, deformationer mv. Resultatet af den første kontrol bør danne grundlag for en efterfølgende vedligeholdelsesplan.
Der kan være behov for kortere intervaller. Steder, hvor der er foretaget reparationer, bør have
særligt fokus, da korrosionsbeskyttelsen ofte er ringere i disse områder. Typisk besigtiges
kritiske områder med intervaller på 1 til 5 år, afhængig af de beskrevne forhold.
Husk at udfylde en tilsynsrapport med alle identificerede fokusområder og planlægning af efterfølgende handlinger for udbedring af skader mv.

DOT A/S
Grønlundvej 81-83
Fasterholt
DK-7330 Brande
CVR 26 70 48 63
info@dot.dk
www.dot.dk
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Reparation af skader på varmforzinkning
Er det nødvendigt at reparere den varmforzinkede overflade har brancheforeningen ”Nordic
Galvanizers” udgivet en informationsfolder om krav og vejledning, iht. Dansk Standard DS/EN
ISO 1461:2009 for reparationsarbejde. Standardens afsnit 6.3 angiver, at følgende metoder
kan anvendes til reparation:
a) Metalsprøjtning med zink
b) Påføring af zinkrig maling
c) Påføring af lavt smeltende loddezink
Se i øvrigt: http://www.nordicgalvanizers.com/documents/Infoblade-reparation.pdf
Standarden angiver følgende krav til reparationerne:
1.
De bare pletter må maksimalt udgøre 0,5% af overfladearealet på det enkelte emne.
2. Den enkelte bare plet må maksimalt have en størrelse på 10 cm2.
3. Reparationen skal omfatte rensning, rengøring og efterbehandling, der er nødvendig for at
sikre vedhæftning.
4. Belægningen på reparerede områder skal kunne beskytte stålet ved offervirkning (katodisk
beskyttelse).
5. Lagtykkelsen på reparationsområder skal mindst være 30 μm større end kravet til minimum
lokal zinklagtykkelse jf. DS/ EN ISO 1461, hvis andet ikke er aftalt.

Reparation med zinkstøvmaling
Zinkafskalninger og skader, som er mindre end 4 cm2, kan repareres med zinkstøv maling:
Reparationen udføres ved slibning af skadeområdet og påføring af zinkstøvmaling i flere lag til
minimum 100 μm tørfilmtykkelse.

Reparation ved sprøjtemetallisering med zink
Reparationsmetoden anvendes til skadeområder over 4 cm2. Reparation udføres ved sandblæsning og metallisering med zink til en lagtykkelse, der er mindst 100 μm, jf. DS/EN ISO
1461.
På overflader hvor udseendet er vigtigt, kan det yderligere være påkrævet at foretage efterbehandling med dækmaling.

Skader hvor reparation ikke er påkrævet
Skader som små, cirkulære zinkafskalninger med bredde op til 5 mm, som typisk forekommer
på emnekanter og -hjørner, vil blive katodisk beskyttet af den omgivende zinkbelægning,
hvorfor reparation ikke er påkrævet af hensyn til korrosionsbeskyttelsen. Ståloverfladen i
langstrakte zinkafskalninger med bredde under 3 mm, som kan forekomme på emnekanter ol.,
vil ligeledes blive katodisk beskyttet.
DOT A/S
Grønlundvej 81-83
Fasterholt
DK-7330 Brande
CVR 26 70 48 63
info@dot.dk
www.dot.dk

Har du spørgsmål, så kontakt DOT A/S
•
Fasterholt, Jylland, 96 280 280
•
Ferritslev, Fyn, 96 280 380
•
Køge, Sjælland, 96 280 480
•
Vildbjerg, Jylland, 96 280 280
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Hjørring d. 09.11.07
Vedligeholdelse/rengøring af hærdet glas.

Generelt bør der altid bruges rigeligt med rent vand
Vandet tilsættes eventuelt et afspændingsmiddel.
Andre metoder bør kun komme i anvendelse hvis brug af rigelig vand ikke er tilstrækkeligt.
Der bør absolut ikke anvendes aggressive så som alkalie, flussyre holdige og lign. materialer idet
disse beskadiger glasoverfladen.
Cement og kalkholdigt slam eller rester skal fjernes øjeblikkeligt idet disse også beskadiger
overfladen og senere vil være umuligt at fjerne
Skrabende værktøj, ståluld og lign. er ikke egnet til rengøring, idet de kan efterlade ridser. I stedet
bør der anvendes et opløsende middel f.eks. Sprit, Acetone, rensebenzin og lign. når man ønsker
at fjerne f.eks. lim rester fra rude mærkater, farve eller andre pletter.
Ved anvendelse af opløsningsmidler skal man være opmærksom på at der ikke kommer materialer
på isætningsmaterialet. Sprit opløser f.eks. Butyl bånd således at der efter kort tid ikke er
vedhæftning mod glasfladen.
Efter rengøring med opløsningsmidler skal der altid efterfølge en rengøring
med rigelig mængde vand.
Vindues rens (Glas rengørings midler) kan anvendes, men hvis der ikke sker en
omhyggelig aftørring vil der med tiden opstå en generende hinde på glasoverfladen som vanskelig
kan fjernes.

Med venlig hilsen

Sprogøvej 13, 9800 Hjørring
Tlf. +45 98 92 19 11
Fax +45 98 92 88 78
www.glaseksperten.dk
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