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Johdanto

Teollisuudessa käytetään useita rakennusaineita, joita on suojattava ympä-

ristön vaikutuksilta. Tällaisia materiaaleja ovat mm. betoni ja erilaiset metal-

lit, joista metallit on suojattava korroosiota vastaan.

Korroosio eli syöpyminen on metallin fysikaalis-kemiallinen reaktio ympä-

ristönsä kanssa, joka aiheuttaa muutoksia metallin ominaisuuksiin ja joka

usein johtaa metallin, sen ympäristön tai teknisen järjestelmän vaurioihin.

Korroosionesto tai korroosiosuojaus on korroosiojärjestelmän muuttamista

niin, että korroosiovaurioiden syntyminen hidastuu tai estyy.

Korroosionestomaalaus on metallipinnan korroosionestoa korroosionesto-
maalilla, joita ovat sekä märkä- että jauhemaalit.

Kansainvälinen korroosionestomaalausstandardi on SFS-EN ISO 12944.

Standardi SFS-EN ISO 12944 koostuu seuraavista osista:

Osa 1   Yleistä

Osa 2   Ympäristöolosuhteiden luokittelu

Osa 3   Rakenteen suunnitteluun liittyviä näkökohtia

Osa 4   Pintatyypit ja pinnan esikäsittely

Osa 5   Suojamaaliyhdistelmät

Osa 6   Laboratoriomenetelmät toimivuuden testaamiseksi

Osa 7   Maalaustyön toteutus ja valvonta

Osa 8   Erittelyjen laatiminen uudisrakenteille ja huoltomaalaukseen
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Maalauksen kestävyys

Standardissa SFS-EN ISO 12944-1 jaetaan maalauksen

kestävyys kolmeen luokkaan:

2 - 5 vuotta alhainen (L) – low

5 - 15 vuotta kohtalainen (M) – medium

yli 15 vuotta korkea (H) – high

Kestävyysluokka ei ole sama kuin "takuuaika". Kestävyys-

luokalla tarkoitetaan pintakäsittelyn oletettavissa olevaa

kestoikää ennen täydellistä huoltomaalausta. Kestävyys

on arvio, joka voi auttaa omistajaa laatimaan kunnossa-

pito-ohjelman.

Ympäristön olosuhteiden luokittelu

Rakenteen ympäristö- ja erikoisrasitukset vaikuttavat

suuresti korroosionestomaalauksen kestävyyteen ja

maalauksen suunnitteluun. Standardi SFS-EN ISO

12944-2 luokittelee ilmastorasitukset kuuteen luokkaan:

C1 hyvin lievä

C2 lievä

C3 kohtalainen

C4 ankara

C5-I hyvin ankara (teollisuus)

C5-M hyvin ankara (meri)

Luokittelu perustuu teräksen ja sinkin syöpymisnopeuteen

ensimmäisenä vuonna.

Teknos on Pohjoismaiden johtavia teollisuusmaalien valmistajia, jolla on

myös vahva asema kauppa- ja rakennusmaalimarkkinoilla. Teknoksella on

omat yhtiöt kaikissa Pohjoismaissa sekä Saksassa, Englannissa ja Puolassa.

Myyntiä on lisäksi oman edustajaverkoston välityksellä pariinkymmeneen

muuhun Euroopan maahan. Teknoksen palveluksessa on noin 1000 henkeä.

Liikevaihto on 230 milj. euroa.

Tämä esite on tarkoitettu jauhemaalilla suoritettavan korroosionestomaalauksen ohjeeksi yli
3 mm vahvuisille teräskappaleille, jotka puhdistetaan esikäsittelyasteeseen Sa21/2. Poikkeuksena
on maalausjärjestelmä S.2.01 C2/L (K14a eli P214a), s.6.
Ohutlevytuotteiden korroosionestomaalaus on tyypillisesti yhdistelmä rasitusluokkaan soveltuvasta
kemiallisesta esikäsittelystä ja jauhemaalista, joista saat lisätietoa teollisuusmaaliosastoltamme.
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Maalausjärjestelmät

Korroosionestomaalausjärjestelmä koostuu maalaus-

alustasta, alustan esikäsittelystä sekä niiden maalien

yhdistelmästä, joilla alusta on maalattu.

Standardissa SFS-EN ISO 12944-5 esitetään tavalli-

simmat korroosionestomaalityypit ja maalausjärjestel-

mät.

Rakenteet

Standardissa SFS-EN ISO 12944 osa 3: ”Rakenteen

suunnitteluun liittyviä näkökohtia” annetaan ohjeita teräs-

rakenteen suunnittelijalle korroosionestomaalauksen

asettamien vaatimusten huomioonottamiseksi rakenteen

suunnittelussa.

Rakenteen sijainti sekä muoto kuten terävät kulmat, nur-

kat ja vastaavat vaikeasti maalattavat kohdat, vaikuttavat

ratkaisevasti korroosionestomaalauksen suoritukseen,

tarkastukseen ja kunnossapitoon sekä maalauksen

kestävyyteen.

Vaikeasti maalattavien kohteiden maalauksessa jauhe-

maalauksella saavutetaan parempi “nurkkapeitto” jopa

yhden kerran maalauksella kuin perinteisellä märkä-

maalauksella.

Rasitusluokat

Maalityypit valitaan ensi sijassa kohteen suojausvaati-

musten mukaisesti. Maalien tulee kestää myös valmis-

tuksen ja asennuksen aiheuttamat rasitukset.

Kuvattaessa kohteessa vallitsevia olosuhteita käytetään

standardin SFS-EN ISO 12944 osaa 2, jossa ympäristö-

olosuhteet on jaettu metallien korroosioon vaikuttavien

tekijöiden perusteella ilmastorasitusluokkiin C1-C5 ja

upotusrasitusluokkiin Im1-Im3.

Sisätiloissa yleisimmin vallitsevat ympäristöolosuhteet

kuuluvat rasitusluokkiin C1 ja C2, edellyttäen ettei niissä

kosteuden lisäksi ole merkittävissä määrin muita korroo-

sioon vaikuttavia tekijöitä. Ulkoilman ympäristöolosuhteet

kuuluvat rasitusluokkiin C2-C5. Ilman epäpuhtauksien

laadun ja määrän mukaan paikkakunnan ilmasto voidaan

luokitella maaseutuilmastoon tai kaupunki-, meri- tai

teollisuusilmastoon.

Edellä mainittujen rasitusluokkien lisäksi on erikoisrasi-

tuksia, jollaisia esiintyy esimerkiksi kemian-, paperi- ja

selluloosateollisuuden laitoksissa, silloissa sekä maan-

ja vedenalaisissa rakenteissa. Tyypillisiä erikoisolosuh-

teissa esiintyviä korroosiorasituksen aiheuttajia ovat

syövyttävät kaasut, kemikaalipöly, roiskeet, biologinen

ja mekaaninen rasitus sekä lämpö- ja upotusrasitukset.

Ympäristön rasitusluokkaa määritettäessä otetaan

erityisesti huomioon kohteen valittömässä läheisyydessä

korroosioon vaikuttavat tekijät.Tällä lähiympäristöllä

(mikroilmastolla) on korroosioneston kannalta oleellisempi

merkitys kuin paikkakunnan ilmastolla (makroilmastolla).

Suomen ilmasto on perustyypiltään viileä ja kostea, sekä

useimpien teollisuusmaiden ilmastoon verrattuna puhdas.

Koska periaatteessa samantyyppisetkin maalit  saattavat

käyttö- ja kestävyysominaisuuksiltaan poiketa toisistaan

on tärkeätä valita maalausjärjestelmä, josta on hyvät

käyttökokemukset.

Maalityyppi SFS-EN
ISO 12944-5

Akryylimaalit AY

Alkydimaalit AK

Epoksimaalit EP

Epoksitervamaalit CTE

Kloorikautsumaalit CR

Polyuretaanimaalit PUR

Polyuretaanitervat CTPUR

Etyylisilikaatti ESI

Sinkkiepoksi EP Zn (R)

Standardissa on kymmenen taulukkoa (A.1 - A.10),

joissa esitetään maalausjärjestelmät eri rasitusluokkiin

teräs- ja sinkkipinnoille.

Taulukkojen alaviitteessä selvitetään sideainetyypit ja

annetaan maaleista lisätietoja. Standardin SFS-EN ISO

12944 suomenkieliseen käännökseen on tehty lisäys

'Kansallinen liite', jossa selostetaan maalausjärjestelmän

vaihtoehtoista, kansallista merkintätapaa.

Esim.

S.6.06 C5-I   EPZn(R)EP 240/3 FeSa 21/2

                     (EP 8026-05 60/1 EP8026-00 180/1 FeSa 21/2)

Suluissa oleva merkintä on Teknoksen oma,
        ei standardin mukainen.

Kalvonpaksuuden mittaaminen

Nimelliskalvonpaksuus tarkoittaa erittelyssä mainittua

maalin kuivakalvonpaksuutta. Mittausten keskiarvon

tulee olla vähintään yhtä suuri kuin kuivakalvon nimellis-

paksuus. Maksimikalvonpaksuus sovitaan tapauskohtai-

sesti tai maalinvalmistajan kanssa.

Maalausjärjestelmän valinta

Maalausjärjestelmä valitaan rakenteen, alustan, halutun

käyttöiän ja ulkönäön mukaan. Niiden tulee soveltua

toistensa yhteyteen, käytettävissä olevaan pinnan esi-

käsittelymenetelmään ja vallitseviin maalausolosuhteisiin.

Maalien tulee muodostaa riittävän paksu suojakerros ja

antaa taloudellisesti edullinen korroosiosuoja.

Maalausjärjestelmä ja merkintä
standardissa SFS-EN ISO 12944-5

Jauhemaalityyppi Teknos
merkintä

Epoksi EP

Polyesteri PE



VOC eli haihtuvat orgaaniset yhdisteet
(liuottimet)

Liuotinpäästöjen vähentäminen asettaa uusia vaatimuksia

ja haasteita sekä maalien valmistajille että maalaamoille.

Koska jauhemaalit eivät sisällä orgaanisia haihtuvia

yhdisteitä, on jauhemaalaus erinomainen vaihtoehto

liuotepäästöjen vähentämisen kannalta.

Jauhemaalattu pinta on erittäin kova ja kimmoisa. Näin

ollen kuljetus- ja asennusvauriot jäävät olemattomiksi,

mikä osaltaan parantaa korroosionestoa ja vähentää

huoltomaalauksen tarvetta.

Jauhemaalaus onkin erinomainen vaihtoehto märkä-

maalaukselle kappaleilla, jotka kokonsa ja lämmönkeston-

sa puolesta voidaan uunittaa 160-190 °C lämmössä.

Koska jauhemaalit eivät sisälly standardiin SFS-EN ISO

12944  on Teknos testannut omat korroosionestoa varten

kehitetyt jauhemaalinsa SFS-EN ISO 12944 mukaisin

menetelmin.

Esimerkkejä märkämaalien ja jauhemaalien vastaavuudesta:
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