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1.1. Przedmiot normoc. Przedmiotem normy są ~ar
by emulsyjne UIC stanowiące zawi esinę pigment 6w i
obci ążnik 6 w
w roztworze dyspersyjne j żywicy po l i 0ctanu wi nylu .
1 . 2. Zakres stosowania prz edmiotu normy . Farby
przeznaczone są do malowania powierzchni stalowych i drewnianych nowego i napr awianego taboru
ko le jo we go .

2.

PODZ IA Ł

~arba emulsyjna nawierzc hn i owa UIC nr 19,
czerwona tle nkowa,
III - farba emulsyjna do gruntowania Ule nr 18,
szara jasna ,
IV - farba emu~sy j na nawierzchniowa UIC nr 20,
azara j asna.

II -

1. WSTEP

2.2.

Przykład

oznac zenia

a) farby emulsyjnej do grun to wania UIC-1 8 czerwone j tl enko wej:
nRBA EMULSYJNA DO GRUNTOWANIA UlC nr 18
CZERWONA TLENKOWA BN-74/6117-03
SWA 61 20-123-250

I OZNACZENIE

2.1. Podzi ał. Rozr6żni a się następuj ące r od za je
farb emu lsy j nych UIC :
I - farba emulsyjna do gruntowa ni a UIC nr 18 ,
czerwona tl e nko wa,

b ) farby emulsy jnej nawierzchniowej UIC nr 19:
FARBA EMULSYJNA NAWIERZCHNIOWA UlC nr 19
CZ ERWONA TLENKOWA BN-74/6117-03
SWA 6150-124-250
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WYDAWNICTW A N O RMALIZACYJNE 19 74 .

Wpływ

d o WN 51 .7 ... . 0dd ono do

s k ładu

30.8 . 74. Or uk

Obj.O,) l;)o. w . Nokłc:d 4100+!lO

eg z.

ukoń c zon o w l i$ ł opod:tie

Zo m. 3939 /74

74 .

c~ "o %1 2.4 0

BN -74/6117-03

2

3. WYMAGANIA I BADANIA
3.1. Ze s tawi enie

wymagań

i met ody badania
Rodzaje

Wymagania
1
a)

II

2

3

Wstępne

b)

I

próby techniczne
na sicie o boku oczka kwadratowego
0,063 mm, %, najwyżej

III

4

l

Metody badań
wg

IV

6

5

zgodnie z PN-72/C-81503

pozostałość

Lepko ś ć

mierzona kubkiem Forda,

8,

co naj.niej

c) Gęsto ść, glc.3 , najwy żej
d)

I

Zawarto ś ć

substancji lotnych, %,

e ) Roztarcie pigmentów,
f) Krycie

jako ś ciowe,

lUD.

najwyżej

najwyżej

stopień.

co najmniej

g) Czas schnięcia powloki w t emperaturze 20 +2 0 C i wilgotności względnej powietrza 65 ±5%, godz, najwyżej I
- stopień 4
h) Wygl~ i barwa

-

k) OdpornośĆ powłoki na tarcie na mokro

).2. Trwałoś ć . Farby ni e powinny ulegać zmianom w oiągu 9 mies i ęcy, lioząc od daty produkcji.
Dopuszcza się zgęstnienie wyrobu, które powinno ustąpi ć po dodaniu wody do picia.
badań

pełne polegaJą

60

PN-64/C-81508

1,5

BN-64/6110-11

50

PN-66/C-81512

95

BN-72/6110-09

II

l'łł-70/C-81536

2

PN-69/C-81519

wytrzymuje

j) Odporność powłoki na zmywanie

3.3.1. Badania

PN-72/C-81503

pow loka bez pomarszczeń, zaciek6w
i chropowatości, kolor zgodnJ z
wzorcem . Karty kolorów

po włoki

i) OdpornośĆ powłoki na działanie obniżonej teaperatury

3.3. Program

0,6

na

sprawdzeniu
wymienionymi
w 3.1. Badania nalety wykonywać raz na rok, przy
katdej zmianie stosowanych surowców i metod technologicznych mogąoyoh mie ć wpływ na wyniki badań
oraz w przypadku bada ń rozjemczych.
zgodności ze wszystkimi wymagani's mi

3.3.2. Badania niepełne polegają na sprawdzeniu
z wymaganiami wymienionymi w 3.1 poz.
a) + c) i e) .. h). Badania te naldy wykoD1wać dla
katdej partii wyrobu.
zgodności

3.4. Pobl'eranie próbek i przygotowanie średniej
próbki laborat0rIJnej wykonać zgodnie z PN-74/
C-a1500 po przeprowadzeniu badań wg PN-72/C~5~

do puszcza sit
ni.znac.
nil zmiant barY1
powloki

pr6b,

-

dopuszcaa sl, niesnacan.
ranle powloki

3.5. PrZfgotowanie

powłok

'3.6

3.7
dopuszcza sit
nieznacznil zmian, barW1
powlokl
ście-

do

3.8

3.9

badań

3.5.1. wykonanie powłok.
Płytki
drewniane z
drewna igla.tego i ) wg PN-?4/0-81513 pomalować
jednokrotnie PodzIem zgodnie z PN-70/C-81514, po
ozym .u.zyć w teaperaturze 20 ±20C i wilgotności
względnej powietrza 65 ±5% w oiągu 2 godz. Powło
ka powinna mieć grubość 30 + 50 pro.
Płytki drewniane do badania
odporności powłok
na z~wanie i taroie na mokro powinny być pomalowane dwukrotnie.
3.5.2. Aklimatyzacja powłok. Powłoki pr~ed w,rkonaniem badań nalety aklimatyzować przez 72 godz
w temperaturze 20 ±20C i wilgotności powietrza
65 ±5% zgodnie z PN-66/c-a1510.
3.5.3. Pomiar srubości powłok w,rkonać
przyrz,dem zapewniaj,oym dokładność pomiaru do 5 ~m.

1) Przed aalowanie. Dale*1 ..ll*1~ wod' u.uwaj~ &&4aiar wodJ

'cierecskll.

BII-74/6117~3

3.6. Określenie !Zsladu i bar!7 powłoki - przeprowadzi6 nieuzbrojoD7m okiem w
rozproszonym
świetle dziennym na 3 powłokacb pr~gotowa~cb wg
3.5. Powłoki powinD7 spełnia6 wymagania wg 3.1h).
3.7. Badanie odporności na działanie obni~onej
temperaturz. 100 cm 3 badanej farby umieszozonej w
zamkniętej puazce metalowej pozoatawić na
2 godz
w temperaturze _5 0 C. Naatępnie puszkę pozoatawi6
na 24 godz w temperaturze pokojowej, po czym bada6 zgodnie z PN~72/C-81503.
Wyr6b powinien epełniać w,ymagania wg 3.1i).
3.8. Badanie

na zMYwanie. Na
powłokę pr~gotowan, wg 3.5 nało~yć
tampon gr~
bości 5 mm nasycony 5-procentow,ym rozt~orem wodorotlenku sodowego, nakryć zlewkę i pozostawić na
2 godz w temperaturze otoozenia. Następnie usunąć
tampon, a powłokę zmyć starannie wodą, po ozym 0odpornośoi powłoki

sua~ć bibułą.

Powłoka nie powinna wykazywa ć spękań,spęcherze
nia ani innych wad.
Dopuszcza się nie znaczną zmianę barwy powłoki.

3.9. Badanie

odporności

na tarcie na mokro. Poprzeoierać
ręcznie t am
i z powrotem 3 razy zwilżonym wodą zwitkiem waty,
niezbyt silnie nac i skając.
Powłoki powinny spełniać wymagania wg 3.1k).

wło kę przygotowaną

wg 3.5

4. PAKOWANIE , PRZECHOWYWANIE

I TRANSPORT

4.1. Pakowanie. Farby na le~y pakować zgodnie z
PN-73/C-81400 w hoboki uniwersalne pojemności 25
i 50 dm 3 oraz inne opakowania uzgodnione między
producentem i dostawcą.
4.2. Przechowywanie i
PN-73/C-81400.

transport

zgodnie

z

KONIEC

mFORMACJE DODATKOWE
1. lD.tytucja opracowuj'Ea norms - Zakłady

Farb

i La-

kier6w - Pilawa.
2. I.to'" . .iaDY w 8t08upkU do BN-64/6117-Q3
a) wprowadzono pod&ial bada1l na pełne i niepełne,
b) wprowadzono now, .etod, oznaczania proc ento wej zawartości zaniecz~8zczeA mechanicznych, rozlewności,
krycia jakościowego,
r oztar ci a pi gme nt ów i stopni a wyschni ę cia-

3. II0l'!!)' i dokumenty związane
PN-73/C-81400
Wyroby lakierowe. Pakowanie, pr zechowywanie i tran. port
PR-74/c-81500 Wyroby

przygotowanie średniej pr6bki laboratoryjnej
PN-72/C-81503 Wyroby lakierowe. Wstępne próby techniczne
PN-66/C-81510 Wyroby lakierowe.
Warunki aklimat yzac j i
powłok do bada1l
PN-74/C-81513 Wyroby lakierowe. fłytki do badań
PN-70/C-81514 Wyroby lakierowe. Sposoby otrzymywania powłok · do badań
Pozostałe normy związane podano w tablicy.
Kar t a kol or ó" "y da na pr z ez Pr z e d c- i ę b io r s t \i o Obr ot u FD.rb ami i Laki er ami "Chem1farb"

4, Autor proj ektu norgy - Halina
laki er ow e.

Pobier anie

pr óbek

i

Farb i Lak1erów, Pilawa.

Krzyśpiak

-

Zakłady

