Eigenschaften – Glas „Colorimo“
Właściwości szkła Colorimo

Feuchtigkeitsbeständigkeitsprüfung nach UNI EN ISO 6270-1:2001

Badanie
odporności na wilgoć zgodnie z normą UNI EN ISO 6270-1:2001
Zweck und Anwendungsbereich:

CelUntersuchung
i zakres:
Diese
wird durchgeführt um den Widerstand und die Feuchtigkeitsbeständigkeit
badanie jestzuprzeprowadzane
w celu określenia odporności powłok wystawionych na
derTo
Lackoberfläche
bestimmen.

działanie wilgoci i kładzie ono nacisk na wady powierzchniowe. Takimi wadami mogą być:

Folgende Fehler können auftreten:
utrata przyczepności powłoki farby do szkła, powstawanie pęcherzy (pęcherzenie
1. Haftungsverlust des Farbfilms
powłoki), powstawanie plam, zmiękczanie i/lub wzrost kruchości powłoki.
2. Blasen (Blasenbildung in der Farbschicht)
Warunki badania:
3. Fleckenbildung
Podczas badania odporności na wilgoć, wilgoć obecna w komorze do badań (100%
4. Enthärtung und / oder eine Erhöhung der Sprödeanfälligkeit der Farbbeschichtung

wilgotności względnej) skrapla się ciągle na powierzchni próbek. Podczas badania,

Untersuchungsbedingungen:
temperatura jest utrzymywana na stałym poziomie 40 ± 2 ° C; czas wystawienia na
Diedziałanie
in der Prüfkammer
während
desgodzin.
Feuchtigkeitstests vorhandene Feuchtigkeit (100 % relative
wilgoci wynosi
480
Feuchtigkeit) setzt sich ständig tropfenförmig auf der Probenoberfläche ab. Während des Tests
wird
die Temperatur
± 2 °C
konstant gehalten. Das Aussetzen der Feuchtigkeit beträgt
Typowe
wyniki bei
dla40
farby
Colorimo:
480PRZYCZEPNOŚĆ
Stunden.
– GT 1-2

WADYErgebnisse
POWIERZCHNI
- BRAK
Typische
für dieFARBY
Farbe Colorimo:
ZMIANA
KOLORU
ΔE*
<0,50
Griffigkeit: GT 1-2
Benachteiligung der Farbe: Nein
Odporność
chemiczna
zgodnie
normą
UNI EN ISO 2812-1/3:
Farbwechsel (Delta
E): - <0,50 (kein
bis fastz kein
Unterschied)

2007

Cel i zakres:
To badanie jest przeprowadzane w celu określenia odporności warstw farby na działanie
Chemische
Beständigkeit
nach UNI
EN ISO 2812-1/3:2007
kilku rodzajów
ciekłych substancji
chemicznych,
z którymi farba może się zetknąć. Podczas
badania konieczne jest skontrolowanie powstawania plam na powłoce, spowodowanych
Zweck und Anwendungsbereich:
przez oddziaływanie cieczy wykorzystanej podczas testu, oraz wszelkiego rodzaju innych
Dieser Test wird durchgeführt, um die Beständigkeit der Farbschichten bei Kontakt mit einigen
zachodzących
Arten
von flüssigenzmian.
Chemikalien zu bestimmen. Während der Prüfung ist es notwendig das Glas
Warunki
badania:
auf Fleckenbildung, die durch Zusammenwirken der verwendeten Flüssigkeiten verursacht wird
badania
dochodzi do
zetknięcia różnych rodzajów ciekłych substancji
undPodczas
andere Arten
von Veränderungen,
zu untersuchen.
chemicznych z prawidłowo pomalowanymi i wysuszonymi próbkami. Pod koniec czasu
Testbedingungen:
zetknięcia, ciecz jest usuwana i dokonywana jest wzrokowa ocena stanu powłoki, w
Während
der Testsz werden
die ordnungsgemäß
lackierten und getrockneten Proben verschiedener
porównaniu
oryginalnym
stanem powłoki.
Arten
von
flüssigen,
chemischen
Stoffen
ausgesetzt.
Ende der
Kontaktzeit
wird die Flüssigkeit
Do wykonania testu zastosowano metodę 1 Am
i metodę
3, które
są określone
w normie.
entfernt und eine visuelle Beurteilung des Beschichtungszustandes anhand des ursprünglichen
Zustands der Beschichtung vorgenommen.

Typowe wyniki dla farby Colorimo:

Die in dem Test vorgenommenen Methoden 1 und 3 sind durch die Norm vorgegeben.

Metoda 1, procedura A (24-godzinne zanurzenie w roztworze o stężeniu 5% (procent

Typische
Ergebnisse
für die Farbe
wagowych),
temperatura
23Colorimo:
°C).

Kwas octowy - Brak widocznych uszkodzeń

Methode 1, Verfahren A:
Kwas siarkowy - Brak widocznych uszkodzeń
(24 h Eintauchen in eine Lösung mit einer Konzentration von 5% (Gewichtsprozent) bei 23 °C)

Kwas cytrynowy - Brak widocznych uszkodzeń
Kwas chlorowodorowy - Brak widocznych uszkodzeń

Essigsäure:
Schwefelsäure:
Zitronensäure:
Salzsäure:

Kein sichtbarer Schaden
Kein sichtbarer Schaden
Kein sichtbarer Schaden
Kein sichtbarer Schaden
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Właściwości szkła Colorimo
Methode 3 (Auftropfen), Verfahren A:
(16 Stunden Kontakt mit Tropfen verschiedener Flüssigkeiten, Temperatur 23 °C)

Badanie odporności na wilgoć zgodnie z normą UNI EN ISO 6270-1:2001
Cel
zakres:
Art
deri Flüssigkeit

Ergebnis

Aceton

Keine sichtbaren Flecken

To badanie jest przeprowadzane w celu określenia odporności powłok wystawionych na
Reinigungsmittel für den Haushalt (Ajax)
Keine sichtbaren Flecken
działanie wilgoci i kładzie ono nacisk na wady powierzchniowe. Takimi wadami mogą być:
Bleiche
außer 3M02
utrata przyczepności powłoki farbyKeine
dosichtbaren
szkła, Flecken,
powstawanie
pęcherzy (pęcherzenie
Rotwein
Keine
sichtbaren
Flecken,
außer
1015
1M13,1013
powłoki), powstawanie plam, zmiękczanie i/lub wzrost kruchości powłoki.
Warunki badania:
Tomatensauce
Keine sichtbaren Flecken
Podczas
badania
odporności
na
wilgoć,
wilgoć Flecken
obecna w komorze do badań (100%
Coca-Cola
Keine sichtbaren
wilgotności względnej) skrapla się ciągle na powierzchni próbek. Podczas badania,
Kaffee
Keine sichtbaren Flecken
temperatura jest utrzymywana na stałym poziomie 40 ± 2 ° C; czas wystawienia na
Methyl-Ethyl-Keton
(MEK)
działanie wilgoci
wynosi 480 godzin. Keine sichtbaren Flecken
Typowe wyniki dla farby Colorimo:
Isopropylalkohol
PRZYCZEPNOŚĆ – GT 1-2
Methylenchlorid
WADY POWIERZCHNI FARBY - BRAK
Xylol
ZMIANA KOLORU ΔE* - <0,50
NIKUTEX 1237

Keine sichtbaren Flecken
Keine sichtbaren Flecken
Keine sichtbaren Flecken
Keine sichtbaren Flecken

Ethanol
Keine sichtbaren
Flecken
Odporność
chemiczna zgodnie z normą
UNI EN
ISO 2812-1/3: 2007

Cel i zakres:
To badanie jest przeprowadzane
celudurch
określenia
odporności
warstwvon
farby na działanie
Bewertungsmethode:
Die Probe wurde w
visuell
das Glas,
bei einem Abstand
kilku rodzajów ciekłych
którymi farba może się zetknąć. Podczas
ca. 30substancji
cm von derchemicznych,
Rücklichtquelle,z kontrolliert.
badania konieczne jest skontrolowanie powstawania plam na powłoce, spowodowanych
przez oddziaływanie cieczy wykorzystanej podczas testu, oraz wszelkiego rodzaju innych
zachodzących zmian.
Lösemittelbeständigkeit
/ Aufreibebeständigkeit nach ASTM D4752:
Warunki badania:
Zweck und Anwendungsbereich:
Podczas badania dochodzi do zetknięcia różnych rodzajów ciekłych substancji
Diese Methode wird verwendet, um die Beständigkeit der Farbe auf die Auswirkungen eines
chemicznych z prawidłowo pomalowanymi i wysuszonymi próbkami. Pod koniec czasu
bestimmten Lösungsmittels zu bestimmen.
zetknięcia, ciecz jest usuwana i dokonywana jest wzrokowa ocena stanu powłoki, w
Testbedingungen:
porównaniu z oryginalnym stanem powłoki.
DieDo
Farboberfläche
Objekts
wird mit einem
Mullbindetuch,
welches
Lösungsmittel
getränkt ist,
wykonania des
testu
zastosowano
metodę
1 i metodę 3,
któremit
są określone
w normie.

berieben. Jede Reibung besteht aus einer doppelten Bewegung (einmal vorwärts und einmal rückwärts).
Diese
Bewegung
wirddla
100-mal
Typowe
wyniki
farbywiederholt.
Colorimo:
Nachfolgende
bei diesem
Test verwendet:
Metoda 1,Lösungsmittel
procedura Awurden
(24-godzinne
zanurzenie
w roztworze o stężeniu 5% (procent
1. Aceton
wagowych), temperatura 23 °C).
2. Methyl-Ethyl-Keton
(MEK)
Kwas octowy - Brak
widocznych uszkodzeń
3. Butanol
Kwas siarkowy - Brak widocznych uszkodzeń
4. Isopropylalkohol

Kwas cytrynowy - Brak widocznych uszkodzeń
Kwas chlorowodorowy - Brak widocznych uszkodzeń

Typische Ergebnisse für die Farbe Colorimo:
Keine Beschädigungen nach 100 Reibungen.
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Kratzfestigkeit nach ISO 1518-2: 2011:

Badanie
odporności na wilgoć zgodnie z normą UNI EN ISO 6270-1:2001
Zweck und Anwendungsbereich:

CelTest
i zakres:
Dieser
wird durchgeführt, um die Kratzfestigkeit der Beschichtung zu bestimmen.
badanie
jest
przeprowadzane
w celu
określenia
odporności
wystawionych
na
DieTo
Gläser
werden
nach
sichtbaren Kratzern
auf der
glatten, nicht
lackiertenpowłok
Oberfläche
beurteilt.

działanie wilgoci i kładzie ono nacisk na wady powierzchniowe. Takimi wadami mogą być:

Testbedingungen:
utrata przyczepności powłoki farby do szkła, powstawanie pęcherzy (pęcherzenie
Auf der lackierten Oberfläche werden, durch eine kalibrierte Feder mit einer Stahlspitze und mit
powłoki), powstawanie plam, zmiękczanie i/lub wzrost kruchości powłoki.
unterschiedlichem Druck, Kratzer erzeugt. Die Beurteilung der Kratzer wird visuell vorgenommen.
Warunki badania:
In diesem Fall werden sowohl die Resistenz der Farbschicht gegen Kratzer als auch der maximale
Podczas badania odporności na wilgoć, wilgoć obecna w komorze do badań (100%
Druck, bei welchem Beschädigungen auf der Glasoberfläche nicht auftreten, getestet.

wilgotności względnej) skrapla się ciągle na powierzchni próbek. Podczas badania,
temperatura
jest
na stałym poziomie 40 ± 2 ° C; czas wystawienia na
Typische
Ergebnisse
fürutrzymywana
die Farbe Colorimo:
wilgoci
480 nur
godzin.
Bei działanie
einem Druck
von 10wynosi
N (1 kg) wird
die lackierte Seite beschädigt.
Typowe wyniki dla farby Colorimo:
PRZYCZEPNOŚĆ
– GT 1-2 nach UNI EN ISO 2409:
Hafttest
/ Adhäsionstest
WADY POWIERZCHNI FARBY - BRAK
Zweck
und Anwendungsbereich:
ZMIANA
KOLORU ΔE* - <0,50

Bei diesem Test wird die Haftung des Films auf der Glasscheibe bewertet. Das Ergebnis wird in
Zahlen von 0 bis 5 bewertet, wobei 0 ein perfektes Ergebnis darstellt.

Odporność chemiczna zgodnie z normą UNI EN ISO 2812-1/3: 2007

Testbedingungen:
Cel i zakres:
Bei To
diesem
Test wird
Hilfe eines Gitterschnittgerätes
ein Netz
bis auf denwarstw
Grund der
lackierten
Oberfläbadanie
jest mit
przeprowadzane
w celu określenia
odporności
farby
na działanie
chekilku
aufgetragen.
Dasciekłych
Netz besteht
aus 6 parallelen
Schnitten,
welchefarba
von 6może
weiteren
rechten
rodzajów
substancji
chemicznych,
z którymi
się Schnitten
zetknąć. im
Podczas
Winkel
gekreuzt
werden.
Durch
Sichtprüfung
wird
das
Reißen
oder
Ablösen
der
Quadrate
auf
der
lackierten
badania konieczne jest skontrolowanie powstawania plam na powłoce, spowodowanych
Oberfläche
beurteilt.
przez oddziaływanie
cieczy wykorzystanej podczas testu, oraz wszelkiego rodzaju innych

zachodzących zmian.

Typische
Ergebnisse
für die Farbe Colorimo:
Warunki
badania:
Griffigkeit:
GT
0
–
1
Podczas badania dochodzi do zetknięcia

różnych rodzajów ciekłych substancji
chemicznych
z
prawidłowo
pomalowanymi
i
wysuszonymi
czasu
Beschreibung
Oberfläche próbkami.
KennwertePod
ISO koniec
Kennwerte
ASTM
zetknięcia, ciecz jest usuwana i dokonywana jest wzrokowa ocena stanu powłoki, w
Die Schnittränder sind vollkommen glatt.
porównaniu z oryginalnym stanem powłoki.
GT 0
5B
Kein Teilstück des Anstrichs ist abgeplatzt.
Do wykonania testu zastosowano metodę 1 i metodę 3, które są określone w normie.
An den Schnittpunkten der Gitterlinien sind kleine Splitter des
Anstrichs
abgeplatzt;
etwa 5% der Teilstücke.
Typowe
wynikiabgeplatzte
dla farbyFläche
Colorimo:
Der Anstrich ist längs der Schnittränder und / oder an den
Metoda 1,derprocedura
A (24-godzinne
Schnittpunkten
Gitterlinien abgeplatzt;
abgeplatztezanurzenie
Fläche
etwa
15%
der
Teilstücke.
wagowych), temperatura 23 °C).

GT 1

4B

w roztworze
GT 2o stężeniu 5%
3B (procent

Kwas
octowy
Brak
widocznych
uszkodzeń
Der
Anstrich
ist längs- der
Schnittränder
teilweise
oder ganz
in Kwas
breiten siarkowy
Streifen abgeplatzt
/ oder der Anstrich
ist von
- Brakund
widocznych
uszkodzeń
einzelnen Teilstücken ganz oder teilweise abgeplatzt; abgeplatzte
Kwas cytrynowy - Brak widocznych uszkodzeń
Fläche etwa 35% der Teilstücke.

GT 3

2B

Der Anstrich ist längs der Schnittränder in breiten Streifen und /
oder von einzelnen Teilstücken ganz oder teilweise abgeplatzt;
abgeplatzte Fläche etwa 65% der Teilstücke.

GT 4

1B

Jedes Abplatzen, das nicht mehr als Gitterschnitt-Kennwert 4
eingestuft werden kann.

GT 5

0B

Kwas chlorowodorowy - Brak widocznych uszkodzeń
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Pendelhärteprüfung nach ISO 1522-2007 (König & Persoz):

Badanie
odporności na wilgoć zgodnie z normą UNI EN ISO 6270-1:2001
Zweck und Anwendungsbereich:
CelTest
i zakres:
Dieser
wird durchgeführt, um die Härte des Lackfilms zu bestimmen.

To badanie jest przeprowadzane w celu określenia odporności powłok wystawionych na

Testbedingungen:
działanie wilgoci i kładzie ono nacisk na wady powierzchniowe. Takimi wadami mogą być:
Oszillierendes Pendel wirkt auf die Farbschicht der Probe. Bis die Pendelanzahl, bei der die
utrata przyczepności powłoki farby do szkła, powstawanie pęcherzy (pęcherzenie
Amplitudensenkung unter festgelegtem Winkel eintritt, bestimmt ist.

powłoki), powstawanie plam, zmiękczanie i/lub wzrost kruchości powłoki.
Warunki badania:
Typische Ergebnisse für die Farbe Colorimo:
Podczas badania odporności na wilgoć, wilgoć obecna w komorze do badań (100%
Persoz > 160
wilgotności względnej) skrapla się ciągle na powierzchni próbek. Podczas badania,
temperatura jest utrzymywana na stałym poziomie 40 ± 2 ° C; czas wystawienia na
działanie wilgoci
wynosiD968:
480 godzin.
Abriebtest
nach ASTM
Zweck
und Anwendungsbereich:
Typowe
wyniki dla farby Colorimo:
Dieser
Test
wird
durchgeführt,
PRZYCZEPNOŚĆ
– GT 1-2 um die Abriebfestigkeit des Lackfilms zu bestimmen.

WADY POWIERZCHNI FARBY - BRAK
Testbedingungen:
ZMIANA mit
KOLORU
ΔE* -Eigenschaften
<0,50
Quarzpulver
definierten
wird kontinuierlich auf die Farbbeschichtung gegeben.
Beurteilt wird die benötigte Sandmenge um 1 Mikron der Farbe aus der lackierten Fläche zu entfernen.

Odporność chemiczna zgodnie z normą UNI EN ISO 2812-1/3: 2007

Typische
Ergebnisse für die Farbe Colorimo:
Cel i zakres:
1400
gr
/
μm
To badanie jest przeprowadzane w celu określenia odporności warstw farby na działanie

kilku rodzajów ciekłych substancji chemicznych, z którymi farba może się zetknąć. Podczas
badania konieczne jest skontrolowanie powstawania plam na powłoce, spowodowanych
Bestimmung
der Haftfestigkeit
durch Abreißen
nachoraz
DINwszelkiego
EN ISO 4624:2006
przez oddziaływanie
cieczy wykorzystanej
podczas testu,
rodzaju innych
zachodzących
zmian.
Zweck und Anwendungsbereich:
Warunki
badania:
Dieser
Test wird
durchgeführt, um die Haftung der Lackschicht unter normaler Zugspannung
Podczas badania dochodzi do zetknięcia różnych rodzajów ciekłych substancji
zu bestimmen.
chemicznych z prawidłowo pomalowanymi i wysuszonymi próbkami. Pod koniec czasu
Testbedingungen:
zetknięcia, ciecz jest usuwana i dokonywana jest wzrokowa ocena stanu powłoki, w
Ermittelt
wird diezReißfestigkeit
Lackespowłoki.
durch abreißen von vorher auf der lackierten Oberfläche
porównaniu
oryginalnymdes
stanem
aufgebrachtem
Spezialwerkzeug.
Der
Wert
wird
in KG
cm² bewertet.
Do wykonania testu zastosowano metodę
1 i /metodę
3, które są określone w normie.
Typische Ergebnisse für die Farbe Colorimo:
Typowe wyniki dla farby Colorimo:
80 kg / cm²

Metoda 1, procedura A (24-godzinne zanurzenie w roztworze o stężeniu 5% (procent
wagowych), temperatura
23 °C).
Korrosionsprüfung
im Salzsprühnebel
mit Zusätzen von Essigsäure und
Kwas
octowy
Brak
widocznych
Kupferchlorid (CASS) nach ISOuszkodzeń
9227:2006:
Kwas siarkowy - Brak widocznych uszkodzeń
Testbedingungen:
Kwas cytrynowy - Brak widocznych uszkodzeń
DieKwas
Probenchlorowodorowy
werden für 120 Stunden
50°C einer uszkodzeń
mit Salz- und Säuredämpfen gesättigten kontrollierten
- Brakbei
widocznych
Atmosphäre ausgesetzt.

Typische Ergebnisse für die Farbe Colorimo:
Griffigkeit: GT 1-2
Farbwechsel (Delta E): - <0,30 (kein bis fast kein Unterschied)
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Salzsprühnebelprüfung (5% NaCl) nach ISO 9227:2006:

Badanie odporności na wilgoć zgodnie z
http://www.rio.de/
Cel i zakres:

normą UNI EN ISO 6270-1:2001

Zweck
Anwendungsbereich:
Tound
badanie
jest przeprowadzane w celu określenia odporności powłok wystawionych na
Dieserdziałanie
Test wird wilgoci
durchgeführt,
um ono
das Verhalten
Lackfilms
bei AussetzungTakimi
einer Salzatmosphäre
i kładzie
nacisk nades
wady
powierzchniowe.
wadami mogą być:
zu bestimmen,
wobei
der
Schwerpunkt
auf
Entstehen
von
Oberflächenfehler
gelegt
wird.
utrata przyczepności powłoki farby do szkła, powstawanie pęcherzy (pęcherzenie

powłoki), powstawanie plam, zmiękczanie i/lub wzrost kruchości powłoki.

Zu solchen
Fehlern
können gezählt werden:
Warunki
badania:
1. Verlust der Farbhaftung auf dem Glas
Podczas badania odporności na wilgoć, wilgoć obecna w komorze do badań (100%
2. Blasenbildung
wilgotności względnej) skrapla się ciągle na powierzchni próbek. Podczas badania,
3. Fleckenbildung
temperatura jest utrzymywana na stałym poziomie 40 ± 2 ° C; czas wystawienia na
4. Erweichen und / oder Versprödung der Beschichtung
działanie wilgoci wynosi 480 godzin.
5. Entfärbungen

Typowe wyniki dla farby Colorimo:

Testbedingungen:
PRZYCZEPNOŚĆ
– GTStunden
1-2 bei 35°C einer mit Salzsprühnebel gesättigten kontrollierten
Die Proben
werden für 480
WADY ausgesetzt.
POWIERZCHNI FARBY - BRAK
Atmosphäre

ZMIANA KOLORU ΔE* - <0,50

Typische Ergebnisse für die Farbe Colorimo:
Odporność chemiczna
zgodnie z normą UNI EN ISO 2812-1/3: 2007
Farboberflächenfehler:
Nein
Griffigkeit:
1-2
Cel i GT
zakres:
Farbwechsel
(Delta
E): - <0,50
(kein bis fast kein
Unterschied)
To badanie jest
przeprowadzane
w celu
określenia odporności warstw farby na działanie

kilku rodzajów ciekłych substancji chemicznych, z którymi farba może się zetknąć. Podczas
badania konieczne jest skontrolowanie powstawania plam na powłoce, spowodowanych
Künstliches
Bestrahlencieczy
oderwykorzystanej
Bewittern inpodczas
Geräten
nach
ISOwszelkiego
4892/2: rodzaju innych
przez oddziaływanie
testu,
oraz
http://www.beuth.de/de/norm/din-en-iso-4892-2/167505048
zachodzących zmian.
Warunki
badania:
Zweck
und Anwendungsbereich:
Podczas badania
do zetknięcia
różnych rodzajów
substancji
Die Testdurchführung
erfolgtdochodzi
in einer Testkammer.
Eine Verschlechterung
der Farbe ciekłych
durch Sonnenlicht
chemicznych
z
prawidłowo
pomalowanymi
i
wysuszonymi
próbkami.
Pod
koniec
czasu
wird getestet, dabei wird auf Veränderung, Abplatzungen und Blasenbildung geachtet.
zetknięcia, ciecz jest usuwana i dokonywana jest wzrokowa ocena stanu powłoki, w
Testbedingungen:
porównaniu z oryginalnym stanem powłoki.
Die Proben werden für 1500 Stunden (0,35 W / m²) bei 60 °C in einer relativen Luftfeuchtigkeit von 60%
Do wykonania testu zastosowano metodę 1 i metodę 3, które są określone w normie.
bestahlt.

Typowe wyniki dla farby Colorimo:

Typische Ergebnisse für die Farbe Colorimo:
Griffigkeit: GT 1-2
Metoda 1,derprocedura
Benachteiligung
Farbe: Nein A (24-godzinne zanurzenie w roztworze o stężeniu 5% (procent
wagowych),
temperatura
Farbwechsel
(Delta E):
- <0,50 (kein23
bis°C).
fast kein Unterschied)

Kwas octowy - Brak widocznych uszkodzeń
Kwas siarkowy - Brak widocznych uszkodzeń
Kwas cytrynowy - Brak–widocznych
uszkodzeń
Langzeitprüfverfahren
Feuchtigkeitsaufname
nach EN 1279-2:2002
Kwas chlorowodorowy - Brak widocznych uszkodzeń
http://www.beuth.de/de/norm/din-en-1279-2/52488843

Zweck und Anwendungsbereich:
Dieser Test wird durchgeführt, um zu bestimmen, ob die Lackierung unter thermischen Schocks /
Klimazyklen bestimmte Defekte (Abplatzung, Abblättern und / oder Blasenbildung) aufweist.

Niniejszy dokument ma wyłącznie charakter informacyjny i dlatego, nie może być uznawany za obowiązujący dla celów certyfikacji.
GLASRAUM GmbH & Co KG
Dotyczy on tylko wyników badań próbek przygotowanych w naszym laboratorium.
Blumenstraße
W żadnych okolicznościach, niniejszy dokument nie może być źródłem, na podstawie którego określana jest odpowiedzialność
firmy Mochnik 4 | 32457 Porta Westfalica

Telefon: 05 71 - 7798850-0 | Telefax: 05 71 - 77988502
E-Mail: saeger@glasraum-info.de

Właściwości szkła Colorimo
Testbedingungen:

Badanie
wilgoć
zgodnieverschiedenen
z normą UNI
EN ISO 6270-1:2001
Die Proben odporności
werden 28 Tagena
in einer
Klimakammer
Temperaturen
im Bereich von -18 °C
zakres:
bis Cel
+53 i°C
ausgesetzt. Es werden 56 Zyklen (1 Zyklus = 12 Stunden) durchgeführt.

To badanie jest przeprowadzane w celu określenia odporności powłok wystawionych na

Typische
Ergebnisse
die Farbe
Colorimo:
działanie
wilgocifür
i kładzie
ono
nacisk na wady powierzchniowe. Takimi wadami mogą być:
Griffigkeit:
1-2
utrata GTprzyczepności
powłoki farby do szkła, powstawanie pęcherzy (pęcherzenie
Benachteiligung
der
Farbe:
Nein
powłoki), powstawanie plam, zmiękczanie i/lub wzrost kruchości powłoki.
Farbwechsel
E): - <0,30 (kein bis fast kein Unterschied)
Warunki(Delta
badania:

Podczas badania odporności na wilgoć, wilgoć obecna w komorze do badań (100%
wilgotności względnej) skrapla się ciągle na powierzchni próbek. Podczas badania,
Beanspruchung
fluoreszierende
temperatura jestdurch
utrzymywana
na stałymUV-Stahlung
poziomie 40 &
± Feuchtigkeit
2 ° C; czas wystawienia na
nach
ISO 11507:2007:
działanie
wilgoci wynosi 480 godzin.
http://www.beuth.de/de/norm/din-en-iso-11507/93112630

Typowe wyniki dla farby Colorimo:

Zweck
und Anwendungsbereich:
PRZYCZEPNOŚĆ
– GT 1-2
Dieser
Test
wird
durchgeführt,
um die
Beständigkeit der Farbschicht gegen künstliche, beschleunigte
WADY POWIERZCHNI FARBY
- BRAK
Alterung zu testen. Der Test wird mit UV-Strahlung und Feuchtigkeit durchgeführt. Es wird auf Verlust
ZMIANA KOLORU ΔE* - <0,50
der Lackhaftung auf dem Glas, Blasenbildung, Flecken, Erweichung und / oder Versprödung der Beschichtung getestet.

Odporność chemiczna zgodnie z normą UNI EN ISO 2812-1/3: 2007

Testbedingungen:
Cel i zakres:
DieTo
Proben
werden
für 1500w
Stunden
bei 50 ± 3 °C
und UV-Strahlung
bei
badanie
jestFeuchtigkeit
przeprowadzane
celu określenia
odporności
warstw(UV-B-Lampe)
farby na działanie
0,25kilku
W / m²
ausgesetzt.
rodzajów
ciekłych substancji chemicznych, z którymi farba może się zetknąć. Podczas

badania konieczne jest skontrolowanie powstawania plam na powłoce, spowodowanych

Typische
für diecieczy
Farbe wykorzystanej
Colorimo:
przez Ergebnisse
oddziaływanie
podczas testu, oraz wszelkiego rodzaju innych
Griffigkeit:
GT
1-2
zachodzących zmian.
Benachteiligung der Farbe: Nein
Warunki badania:
Farbwechsel (Delta E): - <0,50 (kein bis fast kein Unterschied)

Podczas badania dochodzi do zetknięcia różnych rodzajów ciekłych substancji
chemicznych z prawidłowo pomalowanymi i wysuszonymi próbkami. Pod koniec czasu
zetknięcia, ciecz jest usuwana i dokonywana jest wzrokowa ocena stanu powłoki, w
porównaniu z oryginalnym stanem powłoki.
Do wykonania testu zastosowano metodę 1 i metodę 3, które są określone w normie.
Typowe wyniki dla farby Colorimo:
Metoda 1, procedura A (24-godzinne zanurzenie w roztworze o stężeniu 5% (procent
wagowych), temperatura 23 °C).
Kwas octowy - Brak widocznych uszkodzeń
Kwas siarkowy - Brak widocznych uszkodzeń
Kwas cytrynowy - Brak widocznych uszkodzeń
Kwas chlorowodorowy - Brak widocznych uszkodzeń

Niniejszy dokument ma wyłącznie charakter informacyjny i dlatego, nie może być uznawany za obowiązujący dla celów certyfikacji.
GLASRAUM GmbH & Co KG
Dotyczy on tylko wyników badań próbek przygotowanych w naszym laboratorium.
Blumenstraße
W żadnych okolicznościach, niniejszy dokument nie może być źródłem, na podstawie którego określana jest odpowiedzialność
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