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NORMA BRANŻOWA

BN-73

307~8-11

Lakier ftalowy
karbamidowy elektroizolacyjny
do klejenia mikanitu

WYROBY
lAKIEROWE

Grupa katalogowa VI 34')

1.

3. WYMAGANIA I BADANIA

WSTĘP

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem
normy jest
lakier ftalowy karbamidowy
elektroizolacyjny do
klejenia mikanitu - roztw6r żywicy ftalowej modyfikowanej żywicą melaminową w rozpuszczalnikach
organicznych.
1. 2. Zakre s stosowania przedmiotu normy. Lakier
ftalowy karbamidowy elektroizolacyjny jest stosowany do klej enia wyrob6w z miki.
. 1.3. Normy i dokumenty związane
PN-56/A-79523 Spirytus. Spirytu s surowy p:r:z. emys łowy

PN-73/C-81400 Wyroby lakierowe . Pakowanie, przechOWYWanie i transport
PN-53/C-81500 WyrOby lakierowe. Pobieranie próbek jednostkowych
i przygotowanie średniej
pr6bki laboratoryjnej
PN-72/C-81503 Wyroby lakierowe. Wstępne pr6by
techniczne
PN-64/C-81513 Wyroby lakierowe. Płytki do badań
PN-70/C-81514 Wyroby lakierowe. Sposoby otrzymywania powłok do badań
PN-67/C-81515 Wyroby lakierowe. Nieniszczący pomiar grubości powłok metodą elektromagnetyozną
PN-64/0-79021 System wymiarowy opakowań
BN-65/5043-01 Hoboki uniwersalne
Pozostałe

normy

związane

podano w 3.1.

3.1. Zestawienie

LAKIER FTALOWY KARBAMIDOWY ELEKTROIZOLACYJNY DO
KLEJENIA MIKANITU BN-73/3076-11
SWW 1313-413

i metody

Wymagania
a)

Jednolitość

badań

Metody badati

brak Zanieczy8zmechanicznych, wytr~eń,
rozwarstwienia 1

PN-67/E-04410

czeń

zmętnienia

Lepkość mierzona
kubkiem Forda, s
c) Gęstość, g/cm3
, ci) Hozc1eńczalność
alkoholem etylowym
w s t osunku 2:3

b)

e)

90+150
0,95+1,00
całkowi te, dopuszczalne zmętnienie znikające
po 12 godz

PN-64/C-81508
BN-64/611 0-11
PN-67/E-04410

Zawartość skład-

ników lotnych, %,
najwyżej

49+51

dielektryczna powloki,
kV/mm, co najmniej

PN-66/C-81512

f) Wytrzymałość

25

PN-69/E-04404

3.2. Trwałość. Lakier ftalowy, karbamidowy clektroizolacyjny do klejenia mikanitu powinien odpowiadać wymaganiom normy w czasie 3 miesięc~lic~
od daty produkcji.
Dopuszcza się w tym czasie zgęstnienie wyrobu,
które powinno ustąpić po dodaniu 3% alkoholu etylowego wg PN-56/A-79523.
3.3. Pobieranie prÓbek i przygotowanie średniej
pr6bki laboratoryjnej - zgodnie z PN-53/C-81500,
po przeprowadzeniu badań zgodnie z PN-72/C-81503.
3.4. Wykonanie

2. OZNACZENIE

wymagań

powłok

do

badań

3.4.1. Przygotowanie wyrobU. Badany lakier nastawić za pomocą
alkoholu etylowego wg PN-56/
A-79523 na lepkość roboczą wynoszącą 25 + 30 s.

1) Symbol wg SWV: 1313-413.

Zjednoczenie Przemysłu Farb i lakierów
Ustanowiona przez Naczelnego Dyrektora ZPFil dnia 6 grudnia 1973 r.
jako norma obowiązująca w zakresie produkcji od dnia 1 lipca 1974 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 12/1974 poz. 34')
WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE 1974.

Wplyw do WN 10.1.74 . 0ddano do .klodu 25.2.74.Druk ukończono w moju 74.
Obj.O,20o. w. Naklad 5200 +50 egz. Zam. 784/74

Cena zI 1,20

BN-?3/30?8-11

2

3.4.2 . Sposó b wykonania powłok. Płytki stalowe
wg PN-64/C-81513 pokryć badanym lakierem przygotowanym wg 3.4.1 sposobem polewania, następnie suszyć w temperaturze 120 0 C w ciągu 2 godz. Po doprowadzeniu do temperatury pokojowej płytki polać
po raz drugi w kierunku odwrotnym, suszyć w sposób identyczny jak pierwszą warstwę. Po wysuszeni u drugiej warstwy płytki wyjąć z suszarki pozostawiając w temperaturze pokOjowej przez
15 min.
Grubość powłok do badań powinna wynosić 30 + 40 lIm.
3.5. Pomiar grubości powłok
wykonać
przyrzą
dem elektromagnetycznym zgodnie z PN-67/C-81515
lub i nnym gwarant ującym dokładn ość pomia ru do 2~~.

4. PAKOWANIE. PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT
4.1. Pakowanie. Lakier ftalowy karbamidowy do
klejenia mikanitu pakuje się zgodnie z PN-T)/
C-81400 w hoboki uniwersalne wg BN-65/504J-01 pojemnośoi 25 i 50 dm 3 lub inne opakowania uzgodnione z odbiorcą o wymiarach zgpdnych z zasadami
systemu wymiarowego opakowań wg PN-64/0-79021 nie
obniżaj ą ce jakości wyrobu.

4. 2 . Przeohowywanie i
PN-73/C-81400.

transport

zgodnie

z

KO N I E C

INFORMACJE DODATKOWE do BN-73/3078-11
1 . Kl asa odporności termicznej. Lakier ftalowy karbamidowy ele ktroizolacy jny do klejenia mi kanitu ma klasę
o
odporności termicznej B (130 C) .
C. Przepisy o przewozie w transporcie kolejowym i dro-

- prze pisy b ezpiecz eństwa r uchu pr zy przewozie materi ałów niebezpiecznych na drogach publicznych (Dz.U. PRL nr

54

poz. 337 z dnia 27 grudnia 1965 r.).
3. Symbol SWA - 3413-181..000.

gowym
- przepisy o przewozie

koleją materiał6w

nieb ezpiecznych PKP z dnia 15

września

i prz edmiot6w

1968 r.

4. Norma niniejsza

zas tę puje

ZN-64/MPL-FL-459.

zostaje unieważniona z dniem 1 lipca 1974 r.

kt6ra

