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NORMA BRANZOWA

WYROBY
LAKIEROWE

BN-69
6114-57

Lakiery poliuretanowe do łodzi
Grupa katalogowa X 24

1.

WSTĘP

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są dwuskladnikowe lakiery poliuretanowe do lodzi - podkladowy i newierzohniowy. Lakiery poliuretanowe
do lodzi otrzymuje się przez zmieszanie ~k6w
A i B.

Skladnik A stanowi roztw6r tywioy poliestrowej
i środka poprawiająoego rozlew w mieszaninie rozpuszozalnik6w.
Skladnik B' ) stanowi roztw6r tywioy pOllizocyjanianowej w octanie etylu.
1.2. Normy związane
PN-62/C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przeohowywanie i transport
PN-53/C-81500 Wyroby lakierowe. Pobieranie pr6bek jednostkowyoh i przygotowanie średniej
pr6bki laboratoryjnej
PN-66/C-81510 Wyroby lakierowe. Warunki aklimatyzacji powlok do badań
PN-64/C-81513 Wyroby lakierowe. Płytki do badań
PN-59/C-81514 Wyroby lakierowe. Sposoby otrzymywania pow lok do badań
PN-67/C-81515 Wyroby lakierowe. Nieniszoząoy pomiar grubośoi pow lok metodą elektromagnetyozną
' ) Patrz

~ormacje dodatkowe.

PN-61/M-59107 Materiały śoierne. Wielkoś6 ziarne
BN-65/5043-01 Roboki uniwersalne
BN-68/5043-02 Opakowania jednostkowe metalowe.
Pudelka z wieozkiem woiskanym
BN-69/6118-31 Rozcieńozalnik do wyrob6w poliuretanowyoh do lodzi
BN-64/6110-07 Rozpuszozalniki i rozoieńozalniki
lakiernioze. Pr6by szlifowalnośoi oraz matowienia powlok lakierowyoh
BN-66/6110-18 Wyroby lakierowe. Określanie polyaku powłok lakierowyoh
Pozostałe normy związane podano w 3.1 w tablioy.
2.

PODZIAŁ

I OZNACZENIE

2.1. ROdzaje: Rozr6&nia się dwa rOdzaje lakier6w:
a) lakier poliuretanowy do łodzi podkładowy,
b) lakier poliuretanowy do łodzi nawierzohniowy.
2.2. Przykład oznaozenia lakieru poliuretanowego do łodzi podkładowego I
LAKIER POLIURETANOWY DO ŁODZI PODKŁADOWY składnik A' )
BN-69/6114-57
1) Dopu.8Scza e1ę stoBowanie ęmbolu haDdlOlfego W11'Obu WC
aktualnego oenn1lca wydanego przez Prseda1ęb1ol'lltwo Obrotu
]'arbami 1 Lald.el'lUll1 "Chem1.tarb" • Gliwicach.

Zjednoczenie Przemy,/u Forb i Lakierów
Ustanowiona przez Dyrektora ZPFiL dnia 24 grudnia 1969 r.
jako norma obowiązująco w zakresie produkcji od dnia 1 lipca 1970 r.
(Mon. Pol. nr
poz
)
WYOĄWNICTWĄ NO RMĄ UZĄC Y
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Drut.:. Wyd. No,m, W-w.. A,II . ..... ,d.O,55 No"'. 400 0 .. 61

Zomo 9:28 ;70

Ceno d 2 ,"'0

m-69/6 114-57
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J. WYMAGANIA I BADANIA
3.1. Wymagania

Lald.er

WYlllB8ania
1
S kładnik

a)

A !!;irobu

Wstępne

-

lakierowe~o

b) Barwa wg skali jodowej,

zgodnie z PN-65/C-8150J
12

najwyżej

c) Gę sto ść, g/cm 3
Lepko ść

e)

Zawartoś ć

mierzona kubkiem Forda, sek
substancji lotnych, %,

f) Temperatura

zapłonu,

Rozlewność,

PN-58/C-04526

0,920';'0,940

0,940.;.0,960

PN-66/C-04004

10.,.12

11';'13

PN-64/C-81508

84

00

PN-66/C-81512

najwyżej

oC, nie niższa

PN-49/C-04007

15

W;lr6b 'akładnik A i Bl
gl Lepkość (składnik A i B) mierzona kubkiem
Forda po 30 min, aek
hl

4

3

2

pr6by techniczne

dl

Bad ani a
wg

Lald.er nawierzchniowy

podkładowy

.

12';'15

stopień rozlewności

i) Czas życia, maksYlll6lna lepkość lald.e~ po
8 godz od momentu zmieszania składnikÓw, sek

13';'16

PN-64/C-81508

9

8

PN-67/C-81507

50

80

45

50

8

8

J .7.1

j ) Czas schnięcia powłoki w temperaturze
20 ± ~C do o s iągni ę cia stamt:
- pyłoeucho ś ci, min, najwyżej
- praktycznie całkowitego wyschni ę cia, godz,
najwyżej

Powłoki

lakierowe

k)

Wygląd powłoki

l)

Połysk,

m)

Twardoś ć wzglę dna powłoki,

n)

Przyczepnoś ć,

powłoka powinna być gładka, bez
zaciek6w i chropowatości

stopień połyaku

co najllIniej

Odpornoś ć powłoki

ciężarka,

powłoki

E lastyczno ść

- wg

Odporność powłoki

t)
kiej w

CrD

na

r.::-

ciągu

tłoczenie,

przyrządu

na

3.7. J

0,6

0,7

PN-53/C-81530

wody

-

30

spadku
et'

PN - 54/C- 81 ~26
6

6,5

001'8-

PN-59/C-81529

2

PN-69/C-81528

pow<:oka bez zmian

B11-64/6 1 10-02

u) Odporność powłoki na działanie zmiennych
temperatur
(+50, _200 C) mierzona liczbą cykli
2-godzinnyeh, co naj llIniej
działanie

3.7.4

50

96 godz

wl Odporność powLoki na 2-godzinne
lampy kwarcowe j

PN-64/C-81531

3

typu A

działanie

3.7.2

9

co najllIniej

r) Odpornoś ć
najmniej
a)

na uderzenie,

pOlDB.l'Bzczeń,

8

stopień przyc zepnośoi

o) Szlifowalność powłoki przy użyciu papieru
ściernego 3 ( J20) , liczba cykli szlifowania
p)

PN -5 3/ C- 815 19

lłi-66/6110- 15

10

dopuszcza

3.2. TrwałoŚĆ. Składnik A lakierów poliuretanowych podkładowego i nawierzchniowego powinien odpow iadaĆ wymaganiom normy w ci~gu 6 mie8i~cy lioz~c od daty produkcji.
3.3. Przygotowanie partii produktu do badań. Za
produktu do badań przyjmuje się 1 szarżę
gotowego wyrobu w ilośoi 2000 l, transportowanego
i przeohowywanego wg PN-62/C-61400.
partię

3.4. Pobieranie próbek i prZY80towanie średniej
próbki laboratOryjnej należy wykonać
wg PN-53/
C-61500 po przeprowadzeniu prób zgodnie z PN-65/
C-81503.

się

lekkie

zż6łkn1ęcie

3.5. Rodzaje

badań.

3.7.5

Ustala

się

dwa rodzaje

ba-

dań:

a) badanie pełne polegaj~ce na 8prawdzen~u zgodze wszystkimi wymaganiami pOdanymi w 3.1,
które należy wykonywać 00 najmniej raz na kwartał
oraz przy kaŻdej zmianie stoaowanych surowców i
metod teohnologicznych mog~oyoh mieć wpływ na wynik badania oraz w przypadku badań rozjemczyoh,
b) badania niepełne polegaj~ce na sprawdzeniu
zgodnośoi z wymaganiami pOdanymi w 3.1, z
wyj~t
kiem badania temperatury zap20nu, rozlewności,po2yaku, azli-!owalnośoi, t20czenia, odporności na
nośoi

J

dzialanie wody morskiej, zmiennyoh
lampy kwaroowej.
3.6. Przygotowanie powlok do

temperatur

i

badań

3.6.1. Przygotowanie wyrobu
,3,6.1.1. PrZygotowanie lakieru pOdkładowego.
Przed nanoszeniem pow lok należy starannie zmieszać
skladniki lakieru w stosunku wagowym: 100 ozęśoi
składnika A i 14 ozęśoi skladnika B.otrzymany lakier rozcieńczyć rozoieńozalnikiem do wyrobów poliuretanowyoh wg BN-69/6118-31 do lepkośol 10 + 15
sek wg kubka Forda w temperaturze 20 ± 20 C.
3.6.1.2. Przygotowanie lakieru nawierzchniowesp.
Przed naniesieniem pow lok starannie zmieszać akladniki w stosunku wagowym: 100 ozęśoi skladnika A
i 35 ozęśoi skladnika B.
Otrzymany lakier rozcieńozyĆ rozcieńozalnikiem
do wyrobĆw poliuretanowyoh wg BN-69/6118-31 do
lepkości 12 ~ 18 sek wg kubka Forda w temperaturze 20 ± 20 C.
3.6.2. Przygotowanie powlok na
nych i stalowych
a) Pow loki do badania

płytkaoh

odpornośoi

szkla-

pow lok na dzia-

łanie
WOdy morskiej i lampY kwarcowej. Trzy p~
ki szklane i sześć plytek stalowyoh o grubośoi
0,3 mm oraz 3 płytki stalowe o grubośoi 0,5 mm
przygotowan e wg PN-64/C-81513 pomalowaĆ jednokrotnie sposobem natrysku zgodnie z PN-59/C-81514 lakierem poliuretanowym podkladowym i po 45 ~in suszenia l akierem nawierzohniowym, po czym suszyĆ
przez 8 godz.
Łączna grubo ść pokrycia malarskiego nie powinna
przekroczyć 40 ~.

b) Powloki do pozostalyoh badań. Płytki szklane
i stalowe przygotowane wg PN-64/C-81513 pomalować
jednokrotnie sposobem natrysku zgodnie z PN-59/
C-81514 badanym lakierem, a następnie suszyć przez
8 godz. Powloka powinna mieć grubość 20 ± 2 ~.
3.6.3. Przygotowanie powlok Da
nianyoh

plytkach

drew-

a) Pow loki do ?adania odpornośoi na dzialanie
zmiennyoh temperatur. Plytki drewniane meblowe
fornirowane (mahoń) o wymiarach 120 X 90 X 5 mm
przygotowane wg PN-64/C~81513 i wilgotnośoi względ
nej 8 + 10~ pomalować lakierem poliuretanowym pod_
kladowym jednokrotnie sposobem natrysku zgodnie z
PN-59/C-81514 i po 45 min sohnięcia w temperaturze 20 _ 2 0 C nanieśĆ dwukrotnie sposobem natrysku
krzyżowego lakier poliuretanowy
nawierzohniowy,
stosując Odstępy ozasu między natryskami 50
min.
Po naniesieniu ostatniej warstwy oalość wymalowania suszyć do etanu praktyoznie oalkowitego wysohnięcia zgodnie z 3.1 j). Otrzymana powloka powinna mieć grubość 80 + 120 ~m.

b) Powłoki do badania szl ifowalności. Plyt~i
drewniane meblowe fornirowane (mahoń) o wymiarach
podanyoh w 3.6.3 a) przygotowane' r;godnie z PN-64/
C-81513 i wilgotności względnej 8 + 10~ pomalować
dwukrotnie lakierem poliuretanowym podkladowym
sposobem natrysku krzyżowego zgodnie z
PN-59/
C-81514 stosując 45-minutowe Odstępy or;asu międZY
nalożeniem kolejnyoh warstw.
otrzymana powloka powinna mieć grubość 40 ~.
do badań. Do badań pełnyoh
najmniej 16 pow lok na plytkaoh szklanyoh, 21 pow lok na płytkach stalowych
oraz 3 pow loki na płytkach drewnianyoh.
Do badań niepelnych należy przygotować 9 pow lok
na plytkach szklanyoh i 9 powłok na płytkaoh stalowyoh.
3.6.4. Liczba

pow~ok

należy przygotować 00

3.6.5. Pomiar grubośoi powłok 'fi przypadku pona plytkaoh stalowyoh należy wykonać przyrządem elektromagnetycznym wg
PN-67/C-81515 lub
innym zapewniająoym dokladnoś ć pomiaru do 2 ~, a
w przypadku powlok na pozostałych płytkaoh mikrometrem lub metodą niszoząoą przy pomooy ozujnika
zegarowego.
włok

3.6.6. AklimatyzaoJa powlok. Powłoki przed wy'konaniem badań należy aklimatyzowa ć zgodnie z
PN-66/C-81510.
3.7. Opis

badań

3.7.1. Oznaczanie ozasu tycia. Przygotowane wg
3.6.1.1 i 3.6.1.2 lakiery poliur~tanowe podkłado
wy i nawierzohniowy wlać do dwu zl ewek o pojemnoś
oi 250 mI i pozostawiĆ w pomieszczeniu o temperatur ze 20 ± 2oC. Po u p ł ~'w i e 8 p;od z od czs su z1ldP.!izania s k ła d ni k ó w , z '11 i e rzy~ le pk o ~ć laki erów za pomoc" ku bke For da w t emper aturze 20 ± 20 C.
Lepkoś ć lakieru pOdkladowego nie powinna wzrosnąć powyżej 50 sek, a dla lakieru nawierzchniowego powyżej 80 sek.
3.7.2. Ooena wyglądu powloki. Powłokę la k ierow ą
przez wylanie lakieru po d kładoweg o i
nawierzchniowego o lepko ś ci a oh ro boczyoh na pł y t 
ki szklane uetawione pod kątem 45 0 w pomieszcze0
niu wolnym od pylu w temperaturze 20 J: 2 C i wilgotnośoi względnej powietrza 65 ± 5~.
przygotować

Ocenę przeprowadzić nieuz brojonym okiem w rozproszonym świetle dZiennym z odległo ś ci 30~45 cm.
Powloka powinna wykazywać w łasności zgodnie z ~1k).

3.7.3.
płytkach

Określenie polysku
na l e ży
wykonać
szklanyoh zgodnie z BN-6 6/6110-18.

na

).7.4. Badanie szli!ow a lnośoi powłok.
P owło ki
przygotowane zgOdnie z 3. 6.3 b) szli~ować zgodnie
z BN-64/6110-07
30-kr ot ni e papierem ściernym
3 (320) wg PN-6 1/ M-59107 na sucho.
).7.5. Oznaozanie odpornośoi powłoki na działa
nie lampy kwarcowej. Powlokę otrzyman~ na plytkach
szklanych wg 3.6.2 i aklimatyzowaną wg 3.6.6 na~wietlaĆ przez 2 godz lampą kwarcową Famed-1
typ
L-6 o mooy 400 W i filtrem oiemnym UF-366 zodleglości 30 om.

BN-69/6114-51
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Lakier jest zgodny z wymaganiami normy, jeśli
jedynie lekkie ztółknięcie powłoki bez
zmiany jej połysku.

wystąpiLO

składnik B w puszki o pOjemnośoi 0,3 l
wg BN-66/
5043-02. Opakowania ') powinny być nowe, BUohe i
bardzo szozelne.

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT
4.1 . Pakowanie. S kładniki A i B lakierów poliuretanowych do łodzi należy pakować zgodnie z PN~~
C-81400 w hoboki uniwersalne z blaohy ocynkowanej
o pOjemno ś ci 25 i 50 l wg BN-65/5043-01. W przypadku sprzedaży wyrobÓW objętyoh niniejszą no~ w
drobnym opakowaniu, skLadnik A pakuje się w puszki z bla ohy białej o pojemnośoi 1 l, natomiast

4.2. PrzechOWyWanie i
PN-62/C-61400 .

transport

zgodnie

z

' ) Skł:adnild. lald.er6w nalety chronić przed wi~oci,.Utworze
nie lIię piMld. w opakowaniu ze 1Ikł:&d.nild.elll B świadczy o jego
zniszozeniu pod wpływem wi~oci.

KONI E C

INFORMACJE DODATKOWE do m-69/6114-57

1. Wymagania dla

składnika

B ( I zocyn PT wg

ZN-67/ MPCh!OE-

:.illiL
al

el

ciecz, lepka, klarowna o

Vly gl~

lo rz e
bl Zawa rt o ść grup NC0 ,

cl

Zawart o ść

d) Barwa

wg

skali jodowej,

najwyżej

1>

j asno żó łtym

12, 7';' 13, 7

winylo t olu ide-

no-dwuizo cy jan1an'.l,

~'~

-1,' 5

T ntałoś ć

18

6

miesięcy l1cz~

od daty pro-

dukcji

ko-

2 , Dotychczasowe norsy, Niniejsza norma

MPCh-FL-483 .

3. Symbol wg SlnVI 1317-619,

zastępuje

ZN-66/

