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Farby chlorokauczukowe
do gruntowania dla okrętownictwa
do ochrony biernej

WYROBY
LAKI EROWE

Grupa kat alogowa 1024

I.

W STĘ P

2. OZNACZ ENIE

1.1. Przedmiot norm y. Przedmiotem norm y są farby
chlorokauczukowe do gruntowania dla okrętownictwa
do ochrony biernej s tanowiące za wies inę pigmentów
i wype ł niaczy w tikso t ropowym roztworze żywicy
chloro~aucZllkowej w rozpuszczaln ikach organicznych
z dodatkiem plastyfikato rów.
1.2. Z a kres stosowa nia przedmiotu norm y. Farby są
przeznaczone do za bezpieczania części podwodnej, pasa
wodnicowego oraz części nadwodnej statków stalowych, w zestawie z przeci wkorozyj nymi i nawierzchniowymi farbami chlorokauczukowymi.

Pr zy k ład oznaczenia farby chloroka uczukowej do
gruntowania dla okrę t ownic t ~a do och ro ny biernej biał ej:

FA RBA CHLOROKAU ZUKOWA DO GRUNTOWANIA
DLA

OK R ĘTOWN I CTWA

DO OCHRONY BIE RNEJ

3. WYMAGANIA I BADANIA
3.1. Zestawienie w y magań i metody badań

Metoda badań
wg

Wymagani a
W stę pn e

j)

próby tec hniczne
na sicie o boku oczka kwadratowego
0,063 mm . % ma s. , najwyżej
Gęstość. g/cm '
Lepkość
wedlug wiskozymetru stożek plytka
w 20 ±2°C. Pa' s
RoztaTcie pigm en tów, 11m , najw yżej
Zawartość substancji lotnych . % (m/ m ), najwyżej
Scieka l ność. s t opień
Tempera tura za plonu. oc. co . najmniej
Krycie ja k ościo we. stopień
Czas sch ni ęc ia w te mperaturze 20 ±2°C i wilgotności
względnej powietrza 65 ± 5% . h. najwyżej
- s t o pień I
- sto pień 2
W ygląd powloki

k)
I)

Odporność

a)

-

b)
e)
d)
e)

I)
g)
hl
i)

B IAŁA

BN-84/6 113-80 SWA 7224-012-010

zgod nie z PN-72/C-8 1503

pozostałość

Przycze pn ość. s t o pi eń

powloki na uderzen ie z wysokości spadku cię
żar ka. cm , co najmn iej
I) Elastyczność powloki
m) Odporność powloki na d zia lanie mgly so ln ej w ci'lgu 96 h
(4 cy kl e)
n) Odpo rno ść powlo ki na dzia lanie 3% roztworu wod nego
NaCI w ciąg u 96 h

PN-81 /C-81505
PN -8 2/C-8 155 I metoda B

0.15
1,42

1.25

0. 16 -;- 0.25
35
45
10
23
I

BN-78/6 11 0-09 2.6b)
PN-84/C-81512
PN-80/C-81539
PN/C-04007
PN-70/C-81536
PN-79/C-81519

0.5
3
powloka matowa. bez pomarszczeń,
zacieków i chropowatości
2

3.6.1
PN-80/ C-8 153 I

nóż

A

PN-54/C-8 1526
PN-76/ C-81528 metoda A

30

5

zgodnie z 3.6.2
zgodnie z 3.6.3

Zgłoszona przez Instytut Przemysłu Tworzyw i Farb
Ustanowiona przez Ministra Przemysłu Chemicznego i Lekkiego dn ia 12 li pca 1984 r.
jako norma Obowiązu j ąca od dni a 1 lipca 1985 r.
(Dz. Norm . i Miar nr 4/ 1985 poz. 8)
WYOAWNICTWA NORMALIZACYJ NE ..ALFA" 1985.

Oruk . Wyd. Norm . W-wa. Ark. wyd. 0.40

N akł .

3700 + 55 Zam. 999/ 85

Cena

zł

12.00
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3.2. Trwałość. Farby chlorokauczukowe do gruntowania dla okrętownictwa do ochrony biernej powinny
odpowiadać wymaganiom normy w ciągu 9 miesięcy ,
licząc od daty produkcji. Dopuszczalne w tym czasie
zgęstnienie wyrobu powinno u s tąpić po dodaniu najwyżej 3% (mim) ksylenu wg BN-73 / 0517-11.,
3.3. Program badań
3.3.1. Badania pełne polegają na spra wdzeniu zgodnoś c i ze wszystkimi wymaganiami podanymi w 3.1. Należy je wykonywać co najmniej raz na 6 miesięc y lub
co 15 partię wyrobu, jak również przy każdej zmianie
stosowanych surowców i metod technologicznych mogących mieć wpływ na własności wyrobu oraz w przypadku badań rozjemczych . Jeżeli badana partia nie odpowiada wymaganiom normy, bada ni a pełne należy
prze prowadzić na trzech następnych kolejnych partiach
produkcyjnych.
3.3.2. Badania niepełne polegają na spra wdzaniu
zgodności z 3.1 na stęp ując yc h wymagań:
wstępnych prób techniczn ych,
gęstości,
lepkości ,

roztarcia pigmentów,
ściekalności,

krycia
czasu

jakościowego,

schnięcia ,

wyglądu powłoki,

- e la s tyczności,
- przyczepności.
Badaniom niepelnym należy poddać każdą partię wyprodukowanego wyrobu.
3.4. Pobieranie próbek i przygotowanie średniej próbki
laboratoryjnej wykonać wg PN -74/C-81 500 po prze prowadzeniu wstępny c h prób technicznych wg PN-721
C-81503, przy czym za wielkość partii wyprodukowanej należy uważać ilość wyrobu oznaczonego tym samym numerem produk cyj nym i datą produkcji
uwidocznioną na etykiecie opakowania.
3.5. Przygotowanie powłok do badań
3.5.1. Wykonanie powłok. Płytki stalowe przygotowane wg PN-74/C-81 ~ 13 pomalować jednokrotnie badaną
farbą za pomocą pędzla wg PN -79/C-81514, po czy m
s uszyć w temperaturze 20 ±2°C i wilgotności względ
nej powietrza 65 ±5% w ciągu 3 h. Powłoki do badań
powinny mieć grubość 30 -7- 40 !lm.
Do badania odporności na działanie mgły solnej
i 3-procentowego roztworu NaCI , płytki sta lowe należy
pomalować dwustronnie jednorazowo farbą chlorok auczukową do gruntowania prze ciwrdzewną rodzaju A
wg BN-81/61 13-55 , a po 24 h suszenia w temperaturze

20 ±2°C i wilgotności względnej powi etrza 65 ±5% pomalować jednorazowo badaną farbą. Powłokę suszyć
do osiągnięcia 4 stopnia wyschnięcia wg 3.1 i). Brzegi
pomalowanych płytek zabezpieczyć przez zanurzenie
w parafinie o temperaturze 80°C na głębokość 5 mm .
Łączna grubość pokrycia powinna wynosić 60 -780 !lm.
3.5.2. Aklimatyzacja powłok do badań. Powłoki należy akl imat yzować w temperaturze 20 ±2°C i wilgotnoś
ci względnej powietrza 65 ±5% w ciągu 48 h, licząc
czas od chwili osiągnięcia przez powłokę 4 stopnia
wyschnięcia.

3.5.3. Pomiar grubości powłok wykonać przyrządem
elektromagnetyczn ym wg PN-74/C-81515 lub innym
gwarantującym dokładność pomiaru do 10% grubości
powłoki.

3.6. Opis badań
3.6.1. Określanie wyglądu powłoki wykonać nieuzbrojonym okiem w rozproszonym św ietle d zien nym co najmniej na 3 powłokach przygotowanych wg 3.5.1.
3.6.2. Badanie odporności powłoki na działanie mgły
solnej wykonać wg PN-78 /C-8 1523 metodą A. Badaną
powłokę należy uznać za zgodną z wymaganiami normy, jeżeli nie wykazuje żadnych zmian, z wyjątkiem
nieznacznej zmiany barwy . .
3.6.3. Badanie odporności powłoki na działanie 3-procentowego roztworu NaCI wykonać wg PN-77/C-81522
m e t odą A. Powłokę należy uznać za zgodną z wymaganiami normy , jeżeli nie wykazuje żadnych zmian,
z wyjątkiem nieznacznej zmiany barwy, a stopień przyczepności -oznaczany wg PN-80/C-8153 I nożem typu B
po 2 h aklimatyzacji w temperaturze otoczenia wynosi 2.
3.7. Zaświadczenie wytwórcy o wynikach badań. Wyt wórca jest obowiązany dosta rczyć odbiorcy orzeczenie
kontroli o jakości wyrobu.
4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE
l TRANSPORT
4.1. Pakowanie. Farby ch lor'oka uczukowe do gruntowania dla okrętow nictwa do oc hrony biernej należy
pakować zgodnie z PN-73 /C-81400 w hoboki uniwersa lne pojemności 25 i 50 dm J lub inne opakowania
uzgodnione międz y producentem , przewoźnikiem i od~
biorcą, a zabezpieczające wyrób w sposób właściwy.
4.2. Przechowywanie i transport - zgodnie zł>N-731
C-81400 i obowiązującymi przepisami przewozowymi I l.
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INFORMACJE DODATKOWE
l. Instytucja opracowująca normę - POLIFARB-OLIVA Zakła
dy Farb w Gdyni.
2. Normy związa ne
PN-73/C-8 1400 Wyroby la ki ero we. Pa kowanie , przechowywanie
i trans po rt
PN- 74/C-8 1500 Wyroby lakierowe. Pobi era nie próbek i przygotowani e średniej pró bki labo ra toryjnej
PN-72/C-8 1503 Wyroby lakierowe . W stę pn e próby techniczne
PN-74/C-81513 Wyroby lakierowe. Pł y tki d o badań
PN- 79/ C-8 15 14 Wyroby la kierowe . Sposoby o trzy mywania powłok
do badań
PN -74/C-8 1515 Wyrob y la kierowe. N ien i szczące po miary grubości
p owło k

PN -77/ C-8 1522 Wyro by laki ero we. Bada nie odpornośc i powlok na
działanie mediów agresywnych
PN -78/C-8 1523 Wyro by lakiero we. Oznaczanie od pornośc i po włok
na działanie mgły sol nej
PN-80/C-8 153 1 Wyro by lakierowe . Określanie przycze pności powłok
do podłoża o raz przycze pn ośc i międ zy warstwo wej
BN-73/05 17- l I Ks ylen
BN-81 /6 1 13-55 Farby chl oro ka uczu ko we d o grunto wa nia przec iwrdzewne
Pozo stałe normy związa n e podano w ta bli cy.
3. Symbol wg KTM - 13 17-224-6X-XXX .
mgr i n ż . Zofia K ozłows ka 4. Autor projektu normy POLl FA RB-OLlVA Zakł ady Farb w Gd yni .

5. Przepisy przewozowe
Umowa europejska o międzynarodowym drogowym przewozie materi a ł ów niebezpiecznych ADR (Dz. U. z 1975 r. nr 35) wraz
z późniejszymi zm ia nami . Klasa 3
Przepisy o ładowaniu wagonów towarowych . Załącznik Il do Umowy
RIV (Dz. TiZK z 198 1 r. nr 15)
In strukcja o ładowaniu samoc hodów cięzalOwych i przyczep. Załącznik do Zarządzenia Ministra Komunikacji z dnia 7 marca
1963 r. (Mon. Pol. z 1963 r. nr 24,
6. Wymagania uzupełniające. Po przeszlifowaniu 50 d J farby
ch lo rokauczukowej do gruntowania dla okrętownictwa do ochrony
biernej przez sito o liczbie oczek 400/cm ' - pozos tałości brak .
7. Przydatność wyrobu do malowania natryskiem bezpowietrznym.
Farb y n adają się do malowania nat ryskie m bezpowietrznym przy zastosowaniu dyszy podanych w instrukcj i stosowania.
8. Barwy produkowanych farb wg SW A
- biała 010,
- czerwona tlenkowa 250,
- zielo na jasna 390,
- czarna 990,
- szara jasna 869.
9. Nazwa farby stosowana przy eksporcie
w języku a ngielskim: Oliva CR Primer HB ,
w języku rosyjskim: XJlopKay'lyKoBaR rpyHToBKa TOJlCTOCJlOCBaR.
10. Dotychczas obowiązujące normy. Dotychczas obowiązująca
Z N-78/ MPCh-FL-49 zos taje unieważniona z dniem .....

