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NORMA BRANŻOWA

Wyroby lakierowe

WYROBY PRZEMYSŁU
CHEMICZNEGO

Sposoby otrzymywania
błon lakierowych
1,

1,1, Przedmiot
1,2.

BN-62
6110-01

norąy.

WSTĘP

Przedmiotem normy

Określenia. Błona

Grupa katalogowa X 24

są

sposoby otrzymywania

jest to jednowarstwowa

powłoka

błon lakierowyc~

malarska

oddzielona

od

podłoża.

1.3. Zakres stosowania
rowych,

norąy . Normę należy stosować

przy

ba~aniu

1.4, Nor~y związane
PN-64/C-81513 Wyroby lakierowe. Płytki do badań
PN-59/C-81514 Wyroby lakierowe . Sposoby otrzymywania powłok do
PN-64/H- 921 22 Stal wal cowana, Bl acha ocynowana (biała)
2, SPOSOBY OTRZYMYWANIA

BŁON

wyrobów lakie-

badań

LAKIEROWYCH

2 ,1, Wytyczne ogólne, Błony z wyrob ów l akierowych schnących na powietrzu otrzymuje s i ę przez oddzielanie powłok wytworzonych na podłożu z folii polietylenowe j lub
z blacrzy ocynowanej . Wyrób podłoża okreś la n orma przedmiotowa,
Błony z vzyrobów laki erowych piecowych otrzymuje się przez zdjęcie powłok
wytworzonych na podłożu z blachy ocynowanej ,
lakierowych na podło żu z folii polietylenowej. Folię polietylenową rozpiąć na vzygładzonej płytce drewnianej , a następnie pokryć ją~
robem lakierowym w sposób podany i \v.ysuszyć , Sposób nakładania powłok , czas i inne
warunki sus zenia oraz grubość powłok określają normy przedmiotowe ,
Następnie ostrzem nożyka lekko naciąć krawędzie powłoki w taki sposób ,
aby nie
uszkodz ić folii polietylenowej , Po dważyć powłokę ostr zem noża i ostrożnie zdjąć ją z
2.2. Sposób

ot~zYmywani a błon

podłoża ,

2.3. Spos6b otrzymywania
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błon

lakierowych na

podłożu

z blachy

ocynowąn e j

2 . 3.1 . Przyrzą~y i materi ały
a/ Ramka drevmiana o wymiarach 8 X 10 cm ,
b/ Kuweta ,
.c/ Płytki z blachy ocynowanej v1g PN- 64/H-92122,
di Rtęć,
e/ Folialkohol winylowy cz . 10-procentov.ry roztwór wodny •
2 , 3. 2, Przygotowani e płytek , Płytki odtłuszczane zgodnie z PN- 64/C - 815 1 J p .
2. 2.4 pokryć cienką warstwą roztworu polialkoholu winylowerz;o za pomocą pęd zla , po
czym suszyć przy temperaturze 20 ±2°C i wilgotno ści względne j 65 ±5~~ w ciąg-u 24 godz,
a następnie w temperatur ze 80°C w ciągu 3 godz . Otrzymana powłoka po·.vinn.a być r ówna,
gładka i nie v;ykazywać zanieczyszcz eń mechanicznych •

r----------------------------------------------------------------------------------,
Zjednoczenie Przemysłu Farb i Lakieró w
Ustanowiono przez Ministra Przemysłu Chemicznego dnia 20 październ ika 1962 r. jako normo obowiązująco
w zakresie metod badań od dnia 23 stycznia 1963 r.
(Mon. Pol. nr 5 f 1963 poz. 26)
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Druk. Wyd. Norm. W-wo, Ark. wyd. 0,14 Noki. 3300+140 7om. 3718 6 166 T. 111
Ceno
1,20

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE
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2.3.3, Otrzymywanie błon lakierowych, Przygotowan~ płytkę pokryć \v.yrobem lakieczas i
rowym w sposób podany w PN-59/C-81 514 i wysuszyć, Sposób nakładania powłok,
Następnie
inne warunki suszenia oraz grubość powłoki określaj ą normy przedmiotowe,
nanie ść
rysy
na
ku~ecie,
w
umieścić
Płytkę
wymalowania.
ostrz em nożyka naciąć brzegi
kilka kropli rtęci i przykryć kuwetę, Po upływie 30 min podważyć naroże powłoki, po
czym ostrożnie zdjąć ją z podłoża. Otrzymaną błonę ułożyć na ramce i przylepić narobie~ącej,
ża błony do ramki woskiem. Warstwę polialkoholu winylowego zmyć w wodzie
wilgopo czym tak o.trz~ną błonę su.Szyć na powietrzu przy temperaturze 20 ! ,2°0 i
przewiduje
nie
tności względnej 65 ±5% w ciągu 24 godz, jeśli norma przedmiotowa
inaczej.
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