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1.

J. WYMAGANIA I BADANIA

WSTĘP

1.1. Przedmiot normw. Przedmiotem normy 3est
lakier asfaltowy modyfikowany specjalny - roztwór
aafaltu, olejów roślinnyoh i t7Wio syntetyoznyoh
w rozpuszozalnikaoh organioznyoh.
1.2. Ząkres stosowąnia przedmiotu normw. Lakier
aafaltow7 modyfikowany apeojalny stosuje się do
bezpośredniego pokrywania przedmiotów metalowyoh,
a takte Jako oatateozn~ warstwę pOkryoia przedmiotów uprzednio pomalowanyoh emali~ aafaltow~ mOd7fikowaną apeojaln~.

Lakier mote być utywany do malowania
ram samochodowyoh.

podwozi i

1.3. Normw związane
PN-62/C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport
PN-53/C-81500 Wyroby lakierowe. Pobieranie próbek jednostkowyoh i przygotowanie średniej próbki laboratoryjnej
PN-65/C-81503 Wyroby lakierowe. Wstępne próby
techniozne
PN-66/c-81510 Wyroby lakierowe. Warunki aklimatyzaoji pow lok do badań
PN-64/C-81513 Wyroby lakierowe. Plytki do badań
PN-59/C-81514 WyrOby lakierowe. SpOSOby otrzymywania pow lok do badań
PN-67/C-81515 Wyroby lakierowe. Nieniszoz~oy pomiar grubośoi pow lok metod~ elektromagnetyczn~
PN-65/C-81553 Emalie nitrocelulozowe
ogólnego
stosowania
PN-54/C-97025 PrOdukty węglopoohodne. Ksylen
PN-64/o-79021 System wymiarowy opakowań
BN-65/5043-01 Roboki uniwersalne
Pozostale normy związane pOdano w 3.1 w tablio7.
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2. OZNACZENIE

Odporność powłoki
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1) Dopuszcza si ę stosowanie symbolu YJYrObu zawartego w akt ualnym cenniku wyd8JlYlD prz ez Przedsiębiorstwo Obrotu Farbami i Lakierami "Cbemifarb" w Gliwicach.
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3.6.2

na działanie emalii nitrocelulozowej
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czaaie 12 miesięoy licząo od daty produkcji. Dopuszozalne w tym ozasie zgęstnienie wyrobu powinno ustąpić po dodaniu najwytej 5% ksylenu wg
PN-54/C-97025.
3.3. Pobieranie pr6bek i przygotowanie średniej
pr6bki laboratoryjnej nalety wykonać
zgodnie z
PN-53/C-81500 po przeprowadzeniu pr6b zgodnie z
PN-65/C-81503.
3.4. Rodzaje

badań

3.4.1. Badania pełne polegają na sprawdzeniu
zgOdnośoi ze wszystkimi wymaganiami podanymi w 3.1,
kt6re nalety wykonywać raz na kwartał oraz przy
katdej zmianie stosowanyoh surowc6w i metod techndlogicznych mogąoyoh mieć wpływ na wynik badania
oraz w przypadku badań rozjemczyoh.
3.4.2. Badania niepełne polegają na sprawdzeniu
z wymaganiami pOdanymi w 3.1 z wyjąt
kiem badań wg 3.1 d), i), k), l).
zgodnośoi

3.5. Przygotowanie

powłok

do

badań

3.5.1. Przygotollanie Wyrobu. Lakier asfaltowy
mOdyfikowany speojalny przed
przystąpieniem
do
przygotowania powlok nalety rozoieńczyć ksylenem
wg PN-54/C-97025 do lepkośoi roboozej wynosząoej
18 ~ 20 sek wg Porda.
3.5.2. Przygotowanie powłok. Płytki stalowe i
szklane przygotowane zgodnie z PN-64/C-81513 pomalować badanym lakierem zgodnie z
PN-59/ C-81514
za pomooą pędzla jednorazowo, po czym
suszyć
w
temperaturze 20 ± 20 C do stanu praktyoznie calkowitego wysohnięoia zgodnie z 3.1 f). Grubość powłok do badań powinna wynosić 25 ~ 30 pm.
3.5.3. AklimatyzaoJa
konaniem badań nalety
PN-66/C-81510.

powłok.

Powłoki

aklimatyzować

przed wyzgodnie z

3.5.4. Pomiar grubość i powłok nalety wykonać
zgodnie z PN-67/C-81515 przyrz~em elektromagne-

tyoznym lub innym zapewniającym dokładność pomiaru do 2 pm.
).5.5. Liczba powłok do badań. Do badań pełnyoh
nalety wykonać 00 najmniej 9 powłok na płytka oh
stalowyoh, 6 na szklanyoh.
Do badań n iepełnych nalety wykonać 00 najmniej
6 pow l ok na płytkaoh stalowyoh.
3.6. Opis

badań

3.6.1. Oceny wyglądu i barwy powłoki nalety donieuzbrojonym okiem w rozproszonym świetle
dziennym na co najmniej 3 powlokaoh,
z kt6ryoh
katda powinna wykazywać własnośoi zgOdnie z 3.1 ~.
konać

1.6.2. Badanie odpornośoi powłoki na działanie
emalii nitrooelulozowej, Powlokę lakieru asfaltowego modyfikowanego specjalnego przygotowaną
na
płytkaoh stalowyoh zgodnie z 3.5.2 pokryć
sposobem natrysku dwiema warstwami emalii nitrooelulozowej wg PN-65/C-81553 nanosząo 00 15 min jedną
warstwę krzytowo do ląoznej grubośoi 30 ~ 40
pm,
Po wysuszeniu pow loki w temperaturze 20 ± 20 C do
stanu praktyoznie oalkowitego wysohnięcia pOddać
oględzinom nieuzbroJonym
okiem w rozproszonym
świetle dziennym. Powloka nie
powinna wykazywać
pęoherzy, rozwarstwienia aię i śoierać pod naoiskiem brzuśoa paloa.
4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT
4.1. Pakowanie. Lakier asfaltowy· mOdyfikowany
speojalny pakuje się zgodnie z PN-62/C-81400 w hoboki uniwersalne z blachy ozarnej wg BN-65/ 5043-~
o pojemnośoi do 50 1. Dopuszoza się. inne rOdzaje
opakowa~ po uprzednim uzgodnieniu & odbioroą, zabezpieozają.oe produkt w spos6b nie gorszy
nit ww.
opakowania i o wymiaraoh zgodnyoh z systemem wymiarowym opakowań wg PN-64/o-79021.
4.2. PrzeohowyWanie
PN-62/C-81400.
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INFORMACJE DODATKOWE do BN-69/6114-56
1. Mołliwoś6 przygotowania i zastosowania ematOl/ego modyf ikowanego speojalnego spełnia wymagalii asfaltowej mOdyfikowanej speojalnej, Po zmienia etawiane dla lakieru, z wyjątkiem
parametru
ssaniu wg proporoji: 85 oz. wag. lakieru asfaltokryoia ilośoiowego, kt6re dla emalii wynosi najwego modyfikowanego speojalnego i 15 oz. wag. pywytej 41,5 g/m 2 •
lu aluminiowego otrzymuje się emalię asfaltową modyfikowaną speojalną o następują.oyoh własnościach:
2. Odpowiedniki lakieru i emalii. Lakier asfal- wygl~ i barwa popow loka bez zmarszoze~,
towy modyfikowany speojalny stanowi
odpowiednik
wloki
zaoieków i ohropowatoś
lakieru radzieckiego nr 177.
oi; odcie~ barwy jednoEmalia asfaltowa modyfikowana speojalna stanowi
lity: p6lpolysk
odpowiednik emalii radzieokiej AŁ-177.
- gęstość, g/om 3
- lepkość mierzona
3. Odpowiedniki w normaoh zagraniCZnych
kubkiem Forda, sek
rOCT 5631-51 J!aK 611TYMHhllł NQ177 H KpaCKa AJ! 177- sawartość substanoji
47
norma r6wnowatna.
lotnyoh, f, najwytej
4. Symbole wg SWW
Powłoka emalii o grubośoi 25 ~ 35 ~ przygotodla lakieru 131-521,
wana w ten sam spOSÓb 00 pow loka z lakieru asfaldla emalii 131-526.

