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EgenskapeneEgenskapene tiltil et et malingssystemmalingssystem

God forbehandling av underlaget

er nødvendig for å oppnå

gode egenskaper for malingsystemet
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Stålarbeid (tiltak før blåserensing)

Fjerning av:

Rust og glødeskall

Salt

Fett, olje, smuss

Gammel / uønsket maling

Matte ned blank maling

Spesiell forbehandling av nye aluminiums-

og galvaniserte overflater

OverflatebehandlingOverflatebehandling kankan omfatteomfatte
følgendefølgende arbeidsoppgaverarbeidsoppgaver
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Planlegg jobben grundig

Fjern fett, olje, salt, begroing

Fjern gammel, løs maling og

tykke lag av rust

Forbehandling (f.eks blåserensing)

Fjern støv (støvsuging)

Påfør malingen

VedlikeholdVedlikehold

GenerellGenerell rutinerutine for for overflatebehandlingoverflatebehandling
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Planlegg jobben grundig

Stålarbeid (skarpe kanter, røffe sveise-
sømmer etc.)

Fjern fett, olje og sveiserøyk

Forbehandling (f.eks. blåserensing) 

Fjern støv (støvsuging)

Påfør malingen

NybyggNybygg / / nyenye konstruksjonerkonstruksjoner
GenerellGenerell rutinerutine for for overflatebehandlingoverflatebehandling
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RengjøringRengjøring avav overflateroverflater
ViktigViktig å å fjernefjerne allealle urenheterurenheter

Overflatebehandling omfatter fjerning av:
Salter

Oljeansamlinger.

Fett

Fremmedlegemer (andre urenheter)

Dette gjøres ved
UHPWJ (Vannrensing). 

Damprensing (Steaming)

Bruk av vaskemidler. 

Andre godkjente metoder.
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Påfør rengjøringsmiddelet
nedenfra og oppover
Arbeid systematisk
La rengjøringsmiddelet få tid
til å reagere, vanligvis 1-5 
minutter
Gjennomfør selve
rengjøringen nedenfra og
oppover
Til slutt skylles flaten
ovenfra og nedover

VaskeprosedyreVaskeprosedyre

Pre-treatment / cleaning_container1
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AvfettingAvfetting avav sidebunnsidebunn med med emulgerendeemulgerende
vaskemiddelvaskemiddel for å for å fjernefjerne oljeolje, , fettfett etc.etc.

Må alltid gjøres før blåserensing

Vaskemidlene må fjernes ved Low pressure 
water cleaning, LPWC (Ca. 250 - 300 bar)

CD 4932 no. 23
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FjerningFjerning avav marinmarin begroningbegroning, , saltersalter ogog løsløs
malingmaling vedved Low Pressure WashingLow Pressure Washing

Viktig å starte vaskingen så raskt som mulig etter at skipet
har kommet i dokk

Vanligvis brukes trykk på minimum 250 bar ved dysa

Noe av den selvpolerende Antifoulings kan bli fjernet

CD 4932 no. 25
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Salter

Forurensninger

Partikler

Potensielle kilder Potensielle malingskader

Osmotisk blæring

Støv etter tørking
Tap av adhesjon

VannkvalitetVannkvalitet::
PotensiellePotensielle kilderkilder ogog farerfarer
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OsmotiskOsmotisk blæringblæring

Osmotisk blæring inntreffer når

malingen er påført et underlag som

er forurenset med vannløselige salter

Movie: Paint technology \ Osmosis1
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SveiserøykSveiserøyk erer vannløseligvannløselig
ogog kankan bare bare fjernesfjernes med med vannvann

Løsemidler vil ikke
fjerne sveiserøyken
fullstendig

Hvis sveiserøyken
ikke fjernes vil den 
forårsake osmotisk
oppblæring

Sveiserøyk
Område vasket

med vann

CD 0589 no. 11
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BlærerBlærer nærnær sveisensveisen, , sannsynligvissannsynligvis påpå
grunngrunn avav gjenværendegjenværende sveiserøyksveiserøyk

Sveiserøyk inneholder salter og vil forårsake
osmotisk oppblæring

Galvaniske forskjeller mellom stål og sveis
kan gjøre forholdene ennå værre

CD 4934 no. 79
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Redskaper og metoder må velges i samsvar med:

Malingspesifikasjonen

Arealet som skal repareres

Omfang av skade på overflaten

Tidligere forbehandling og malingsystem

Tilgjengelig verktøy / redskaper

Malingsystemet som skal påføres

Krav til systemets levetid

VedlikeholdVedlikehold -- OverflatebehandlingOverflatebehandling..
ValgValg avav redskaperredskaper ogog metodemetode

Se også ISO 8501 - 2 
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ForbehandlingForbehandling
AnbefaltAnbefalt utstyrutstyr

Bærbart blåserense utstyr

Vakuum blåseutstyr

Luftdrevet slipeutstyr

(Leveres med eller uten vakuumenhet)

Luftdrevet stålbørste

Nåle banker

(Leveres med eller uten vakuumenhet)

Luftdrevet meisel

Skraper med byttbare skjæreblad av hardmetall
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ForbehandlingForbehandling

VurderingVurdering avav metodermetoder

Blåserensing

Mekanisk sliping

Mekanisk stålbørsting

Manuell stålbørsting

Nålebanker

Mekanisk meisling

Manuell skraping

Ideell

Ikke så bra som blåserensing, men 
beste alternativ.

Stor fare for uønsket polering.

Ikke anbefalt. Meget dårlig.

Brukbar, men fare for uønsket ru
overflate.

Bra i kombinasjon med andre
metoder.

Brukbar i kombinasjon med andre
metoder.
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ForbehandlingForbehandling

OppnåeligOppnåelig standard for standard for ulikeulike metodermetoder

Metode Tid * min/m² Oppnåelig standard

Blåserensing

Mekanisk meisling/stålbørsting

Manuell skraping / stålbørsting

Mekanisk sliping

Manuell skraping + stålbørsting

Mekanisk meisling/ stålbørsting

Mekanisk nålebanking / stålbørsting

6 

9

13

15

15

25

37

Sa 3

St 2

St 2

St 3

St 3

St 3

St 3

Vannrensing, UHPWJ

* Oppgitt tid er anslag, og gjelder bare for selve forbehandlingen

6 - 8
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UlikeUlike mekaniskemekaniske
forbehandlingsmetoderforbehandlingsmetoder

Slagverktøy

Roterende slagverktøy

Sliperedskaper

Skaffes som:
Bærbare, håndholdte eller gå-bak modeller.
Vakuumenheter, av miljøhensyn
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SlagverktøySlagverktøy

Luftdreven nålebanker eller pistol

Meisler

Scale fjerner

- Små håndbærbare eller gå bak -modeller. 

- Til å bryte opp tung rust, glødeskall og belegg. 

Eksempel: Rustibus
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UtstyrUtstyr for for mekaniskmekanisk rengjøringrengjøring. . 

Roterende stålbørste

Nålebanker

Stålbørste

CD 4932 no. 39
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MekaniskMekanisk forbehandlingsutstyrforbehandlingsutstyr. . 
En En nålbankernålbanker bestårbestår avav flereflere nålernåler

Brukes for det meste på vanskelig tilgjengelig steder

Gir en ru, opphakket overflate

Kan være nødvendig å kombinere med annet utstyr for 
å oppnå en spesifisert standard

CD 4932 no. 44
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NålebankerNålebanker bruktbrukt påpå en en stålprofilstålprofil, , noenoe
somsom girgir en en ruru overflateprofiloverflateprofil

De overflate tolerante Mastik malingene
anbefales for slike overflater

Kan være nødvendig å kombinere med annet
utstyr for å oppnå en spesifisert standard

CD 4932 no. 45
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RoterendeRoterende slagverktøyslagverktøy

Penn-klaffer (Roto-Peen)

- Danner en overflateprofil på 25 til 75 mikrometer

Roterende hammere - kuttere

Slipehjul av nylon - fiber

Roterende slagredskaper er beste
alternativ for fjerning av maling

Utstyr med roterende slipehode
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SliperedskaperSliperedskaper

Belagte slipeskiver

- For å fjerne maling, glødeskall og rust

Fiber slipeskiver (non-woven)

- For å fjerne maling / rust og for sliping av
malingskanter

Stålbørster

- For å fjerne løs rust 

(roterende børster har tendens til å polere

overflaten) 
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EksempelEksempel påpå slipeskiveslipeskive: : 
FiberFiber--slipeskiverslipeskiver (Non(Non--woven)woven)

Brukes særlig på overflater
som ikke kan blåserenses

Utmerket for å slipe ned
overgangssoner mellom stål
og belegg

Polerer ikke overflaten slik
som mekanisk stålbørsting

Overflate tolerante Mastik
malinger anbefales for slike
underlag

CD 4932 no. 50
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VerktøyetVerktøyet kankan benyttesbenyttes for for kutteskiverkutteskiver ogog
for for slipeskiverslipeskiver. Her: . Her: SlipeskiveSlipeskive

Brukes spesielt for flater
som ikke kan
blåserenses

Kan være vanskelig å 
komme til i trange
områder og innvendige
hjørner

Overflatetolerante
Mastic malinger 
anbefales for slike
underlag

CD 4932 no. 49
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ForbehandlingForbehandling avav en tank. en tank. 
SliptSlipt underlagunderlag

Del av en tank 

God St 2 standard, nesten opp til St 3

CD 0589 no. 99
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ManuellManuell ogog roterenderoterende stålbørstestålbørste

St 2og St 3 kan oppnås

Tungt arbeid

Roterende stålbørste
raskere

Roterende stålbørste kan
polere overflaten

Pre-treatment: Wirebrush_intro1
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ManueltManuelt stålbørstedestålbørstede stålprofilerstålprofiler

Overflatene er omtrent som
spesifiserte flater i henhold til ISO 8501

St 2 St 3

CD 4932 no. 41 CD 4932 no. 42
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MekaniskMekanisk, , roterenderoterende stålbørstestålbørste

Øker produksjonshastigheten sammenlignet med 
manuell stålbørsting

Ulempe: Har en tendens til å polere ståloverflaten

CD 4932 no. 46
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Tank Tank forbehandletforbehandlet med med 
mekaniskmekanisk, , roterenderoterende stålbørstestålbørste

Oppnådd standard: Tilnærmet St 2

Noe polering av overflaten har funnet sted

CD 4932 no. 51
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Rustbanker lager en ru
overflate og dype søkk

Roterende stålbørster og slipeskiver
kan gi polerte overflater

MekaniskMekanisk rengjøringrengjøring kankan gigi
uønskedeuønskede overflateroverflater
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Riktig utført gir blåserensing en 
ideell overflate for maling.

Blåserensing er tidsbesparende
sammenliknet med mekanisk forbehandling. 

OverflatebehandlingOverflatebehandling

De De størstestørste fordelenefordelene vedved blåserensingblåserensing
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ForbehandlingForbehandling

IllustrasjonIllustrasjon avav ulikeulike metodermetoder

Tørrblåsing

Slurryblåsing

Våtblåsing

Vannrensing

Vann

Vann

Vann

Blåsemidler

Luft og blåsemidler

Luft og blåsemidler
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TørrblåsingTørrblåsing
FordelerFordeler ogog begrensningerbegrensninger

Fordeler

Overflaten forblir tørr

God ruhet for maling

Ingen etterrusting

Begrensninger

Fjerner ikke salt

Fjerner ikke olje

Gir mye støv
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FriblåsingFriblåsing avav
dekksarealerdekksarealer ogog strukturerstrukturer

Friblåsing er ikke miljøvennlig: Utvikler store mengder støv: 
Stor grad av forurensning

Gir godt feste for maling (anchor pattern)

Høy produksjonshastighet og kommer til godt over alt

CD 4932 no. 60
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Støpejern, grit (kantet)

Høy-karbon støpejern, grit og -shot  (kantet og/eller rund)

Lav-karbon støpestål, shot (rund)

Kuttet ståltråd (sylindrisk)

Naturlige blåsemidler: Garnet, Olivin, Staurolitt

Slagg:  Kobber slagg Nikkel slagg

Kull slagg Smeltet aluminiumoksyd
Jern slagg

BlåsemidlerBlåsemidler
DetDet erer to to hovedgrupperhovedgrupper

1. Metalliske blåsemidler

2. Mineral- og slagg blåsemidler
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Metalliske blåsemidler kan resirkuleres og blir
vanligvis brukt mer enn en gang.

Stasjonære anlegg.

Mineral- og slagg-blåsemidler brukes normalt

bare en gang.
Fristråle blåsing.

MetalliskeMetalliske / mineral / mineral blåsemidlerblåsemidler
GjenbrukGjenbruk
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BlåsemidlersBlåsemidlers formform

Grit (kantet)

Shot (rund)

Ståltråd (sylindrisk)

Tre hovedtyper av blåsemidler



Paint School
43

Silika-fri :

Partikkelstørrelse : 

Vannløselige salter :  

Hardhet :

Ingen olje :

< 1 % fri silika

Størrelse og fordeling

ISO 11127-2

25mS/m= 250 µS/cm

Minimum 6 Moh

Kontroll med vann

BlåsemidlerBlåsemidler
ViktigeViktige punkterpunkter å å kontrollerekontrollere

Ikke-metalliske blåsemidler
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Løs maling og rust må fjernes før blåserensing

Bruk riktig forhold mellom luft og blåsemiddel

Bruk alltid blåsemiddel av god kvalitet

Korrekt lufttrykk 7 kg/cm² (100 psi) ved dysa! 

Lavt trykk (4 - 4,5 kg/cm²) gir lav produktivitet

Fjern støv og rester av brukt blåsemiddel med støv-
suger eller eventuelt tørr, olje-fri høyttrykks luft

AnbefalingerAnbefalinger -- BlåserensingBlåserensing
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Produktiviteten er direkte proporsjonal med:

Dysetrykk
Kompressorens kapasitet

Dysetrykk 7 kg/cm²  = 100% produktivitet

Dysetrykk 5,6 kg/cm²  =   66% produktivitet

Dysetrykk 4,2 kg/cm²  =   50% produktivitet

BlåserensingBlåserensing

FaktorerFaktorer somsom innvirkerinnvirker påpå produktivitetproduktivitet
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Dyse Dyseholder

Luft

BlåserensingBlåserensing

MålMål lufttrykketlufttrykket vedved dysadysa

Gummislange

Trykk-
måler
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Standard dyse : Hastighet 300 km/t ved 7 bar

Venturi dyse: Hastighet 700 km/t ved 7 bar

BlåserensingBlåserensing: : VenturiVenturi dyserdyser økerøker
hastighetenhastigheten påpå blåsemidleneblåsemidlene
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Korrodert område.  Påfølgende flekk-blåsing

Intakt belegg

Sliping påkrevet
Skader fra blåsemiddel

(KILDE: Munger, C.G. Practical aspects of Coating Repair.

Materials Performance, Vol. 19, No 2 p. 46 (1980)

BlåserensingBlåserensing
BlåsemidlerBlåsemidler kankan ødeleggeødelegge overlappingssoneoverlappingssone

Opprinnelig
korrodert område
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KorrosjonKorrosjon påpå grunngrunn avav
rekylrekyl avav blåsemidlerblåsemidler

Blåserensing har blitt utført på motsatt side 

Rikosjetter har slått tilbake og skadet intakt maling

Korrosjon vil starte kort tid etter at skaden har skjedd

CD 4930 no. 87
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SpotblåsingSpotblåsing kankan værevære en en kildekilde tiltil
framtidigeframtidige malingsskadermalingsskader

Blåserensing river opp
kantene rundt
opprinnelig skade

Intakt maling skades og
får dårlig heft i 
overlappingssonen

Skadede kanter må slipes
ned

Pre-treatment: Spotblasting1
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BlåserensingBlåserensing

BlåsemidlerBlåsemidler vilvil skadeskade beleggetbelegget

Sprekker p.g.a. skader
fra blåsemidler 3-strøk system 

Korrodert og
blåserenset

Område med
redusert adhesjon

Stål

Sliping
nødvendig
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SlurrySlurry-- ogog våtblåsingvåtblåsing
FordelerFordeler ogog begrensningerbegrensninger

Fordeler

Overflateprofil oppnås

Fjerner salt

Gir ikke støv

Begrensninger

Slør-rust 
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VåtblåsingVåtblåsing
Blanding Blanding avav vannvann ogog blåsemidlerblåsemidler

Fjerner salter

Gir bedret profil på stålet

Ingen, eller begrenset, 
støvdannelse

Slørrust kan bli dannet på
ståloverflaten

Kan være nødvendig å 
fjerne gjenværende
blåsemidler ved å vaske med 
ferskvann

CD 4932 no. 26
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Vannrensing er et alternativ til blåserensing

Vannrensing har:

Miljømessige

Tekniske

Praktiske

fordeler og begrensninger

VannrensingVannrensing (UHPWJ)(UHPWJ)
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En En introduksjonintroduksjon tiltil høytrykkshøytrykks
vannrensingvannrensing (UHP Water jetting)(UHP Water jetting)

Høye trykk (2500 bar)

Manuelt utstyr er tungt å 
arbeide med

Ulike typer dyser kan
settes sammen ut fra
tilstanden på underlaget

Fjerner vannløselige
salter

Pre-treatment: Waterblast_nozzles1
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Lavtrykksvasking (LPWC)
Mindre enn 34 MPa  (340 bar/5 000 p.s.i.)

Høytrykksvasking (HPWC)
Fra 34 til 70 MPa 

(340 til 680 bar/5 000 til 10 000 p.s.i.)

Høytrykks vannrensing (jetting) (HPWJ)
Fra 70 til 170 MPa 

(680 til 1 700 bar/10 000 til 25 000 p.s.i.)

Ultra-høytrykks vannrensing (UHPWJ)
Over 170 MPa (1700 bar/25 000 p.s.i.)

VannrensingVannrensing
NACE Nr. 5 / SSPC SP. 12NACE Nr. 5 / SSPC SP. 12
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Miljøet påvirkes (til en viss grad) av
alle typer overflatebehandling

Vannrensing har mange tekniske og
miljømessige fordeler, men også
noen begrensninger

HvorforHvorfor vannrensingvannrensing ??
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Saltnivå på overflatene reduseres.

Det dannes ikke støv.

Ingen grit-kostnader (vann er vanligvis billigere).

Grit-blåserensing bruker 55 kg/m² og koster

kr 750/tonn = Kr 40/m².

Høytrykks vannrensing bruker 130 l/m² og koster Kr 
10/tonn = Kr 1,30/m².

Mulig for andre håndverkere å arbeide i nærheten.

Blåsemidler kan tilsettes hvis det er påkrevet for å få
tilleggsprofil på stålet

Lavere støynivå enn med grit-blåsing.

VannrensingVannrensing
FordelerFordeler
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Slør-rust dannelse.

Utstyret er kapitalkrevende.

Ingen tilleggs ruhet av overflaten

Lansene kan være vanskelig å håndtere i  
trange rom (ballast-tanker).

Vannkvalitet og tilgjengelighet.

Vann fryser under 0°C.

VannrensingVannrensing
BegrensningerBegrensninger::
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VannrensingVannrensing fjernerfjerner saltsalt
EksempelEksempel

17 liter vann/min ved 2500 bar

Roterende dyser

Avvirkningsgrad:     10 - 15 m²  time

(Grit-blåsing:       10 m² time)
Vannforbruk:            50 - 150 liter/m²

Overflatetemp.økning:10-15ºC

Saltnivå:
Sterkt korrodert område etter vannrensing: 10 mg/m²

Sterkt korrodert område etter grit-blåserensing: 70 mg/m²
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SlørrustdannelsenSlørrustdannelsen blirblir laverelavere ennenn ventetventet
p.g.a p.g.a temperaturøkningtemperaturøkning påpå ståletstålet

Slørrustdannelse er
avhengig av mange 
faktorer

Noen ganger blir
slørrustdannelsen mindre
enn forventet

Vannrensing tilfører energi
til stålet

Temperaturen øker og
fordampingen blir raskere

Pre-treatment: Waterblast_flashrust1
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HøytrykksHøytrykks vannrensingvannrensing (HPWJ). Her (HPWJ). Her erer detdet
bruktbrukt 1500 1500 -- 1700 bar. 1700 bar. SlørrustSlørrust erer dannetdannet

Overflate før høytrykksrensing:

Gammel maling og rustent stål

Etter spyling fikk overflaten en standard 
tilsvarende Sa 2

CD 4932 no. 31
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Korttids eksponering er godt dokumentert.

Langtids eksponering ?

Underlag med slør-rust (grad av rust ?)

Adhesjon

Kryprust fra beleggskade

Resultat / levetid avhenger av kvaliteten på utført
arbeid (god fagkunnskap).

UHPWJUHPWJ
ErfaringErfaring tiltil nånå
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BlåserensingBlåserensing ogog vannrensingvannrensing
representererrepresenterer en en sikkerhetsrisikosikkerhetsrisiko

Høye trykk er
involvert

Rett aldri strålen mot 
deg selv eller andre

Bruk godkjent utstyr

Utstyr som ikke er
typegodkjent kan gi
dårlig beskyttelse

SHE \ She_glove_and_booth1
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Opplæring og trening er nødvendig

Lær å bruke utstyret

Bruk alltid foreskrevet verneutstyr

Kontroller utstyret regelmessig

En minimumslengde på 75 cm for bærbare
lanser er svært ofte et krav

UHPWJUHPWJ

SikkerhetSikkerhet

Det benyttes vannstråler
med veldig høye trykk
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Avfetting og vasking

Lett blåserensing (sweep-blåsing) med 
ikke-metallisk blåsemiddel

Sliping med andre verktøy, f.eks. 
mekaniske redskaper, smergelpapir etc.

ForbehandlingForbehandling avav rustfrittrustfritt stålstål



Paint School
69

Avfetting og vasking

Lett blåserensing (sweep-blåsing) med ikke-metalliske
blåsemidler

eller
Sliping med annet utstyr, f.eks. mekaniske redskaper, 
smergelpapir etc.

eller
Vasking med sterkt alkalisk vaskemiddel etterfulgt av vasking
med rent vann

eller
Etsprimer (ikke i kombinasjon med Epoksy-maling)

ForbehandlingForbehandling avav aluminiumaluminium
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ForbehandlingForbehandling avav
varmgalvanisertvarmgalvanisert stålstål

T-vask

Lett blåserensing (sweep-blåsing)

Etsprimer, en- eller to-komponent

Naturlig eksponering i minst 12 måneder
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ForbehandlingForbehandling avav varmvarm--
galvanisertgalvanisert stålstål. . TT-- VaskVask

Avfetting:
Løsemiddel eller
Blanding av vann og vaskemiddel / av-
fettingsmiddel

T-vask
Påføring med pensel er å foretrekke

Galvaniseringen vil bli sort
Vask med rent vann
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TT--vaskvask

Fosforsyre 9,0

Etyl glykol 16,5

Etanol 16,5

Vann 57,0

Kopper karbonat 1,0

100,0
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ForbehandlingForbehandling avav
varmgalvanisertvarmgalvanisert stålstål. . EtsprimerEtsprimer..

Avfetting:
Løsemiddel eller
Blanding av vann og
vaskemiddel/avfettingsmiddel

Etsprimer: 
Helst to-komponent

Mindre enn 10 mikron påføres

Ikke i kombinasjon med Epoksy-maling
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ForbehandlingForbehandling avav
varmgalvanisertvarmgalvanisert stålstål. . LettLett blåserensingblåserensing..

Avfetting:
Løsemiddel eller

Blanding av vann og vaskemiddel/avfettingsmiddel

Lett blåserensing: 
Ikke-metalliske blåsemidler: 0,5 mm

Dysetrykk: 2,5 bar

Avstand dyse - struktur: 0,5 m. 

(kan være vanskelig på komplekse strukturer)
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ForbehandlingForbehandling avav varmforsinketvarmforsinket,,
galvanisertgalvanisert stålstål. . NaturligNaturlig eksponeringeksponering..

Minimum 1 års eksponering

Sliping (fjerne sinksalter)

Vask med varmt vann og vaske-middel

Skyll med rent vann

Merk: 
Eksponering må ikke finne sted i marint miljø. 
For høyt kloridinnhold.
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OverflatebehandlingOverflatebehandling ogog malingmaling

Lett stålbørsting anbefales for de fleste produktene

Bedre overflatebehandling gir bedre resultat

Vask underlaget før påføring av maling (hvis ikke

kan store konsentrasjoner av syrer bli igjen)

Mange typer belegg kan brukes som toppstrøk

Tykkere malingfilmer vil forlenge levetiden
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RustomvandlereRustomvandlere
TyperTyper rustomvandlererustomvandlere

Fosforsyre baserte (lag av jernfosfat på underlaget)

Tanninbasert (lag av jerntannat på underlaget)

Penetrerende oljer

Systemer som omdanner rød rust til magnetitt

(sort)

Systemer som inneholder korrosjonsinhibitorer

Det fins muligens også andre typer
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John John skalskal påførepåføre malingmaling

Tid er penger !

John påfører maling på
raskest mulige måte

Godt håndtverk er svært
viktig for å oppnå kvalitet

I det lange løp vil dette gi
god økonomi

Application: John_application1
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PåføringPåføring

Renhold og ryddighet før, under

og etter påføring er en av de viktigste

faktorene for å oppnå et godt resultat
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God God adkomst/tilgjenglighetadkomst/tilgjenglighet erer en en 
nødvendighetnødvendighet
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MetoderMetoder for for påføringpåføring avav malingmaling

Høytrykksprøyte:
Bra

Pensel:
Bra

Rull:
Mindre bra, særlig for 
første strøk



Paint School
84

RedskaperRedskaper for for påføringpåføring..
Alternative Alternative rekkefølgerrekkefølger..

Cd-4934-03

Alternativ 2.
1. strøk: Pensel
2. strøk: Sprøyte

Alternativ 1.
1. strøk: Sprøyte
2. strøk: Sprøyte

Regel: 
Unngå rull på
første strøk

Alternativ 3.
1. strøk: Pensel
2. strøk: Rull
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Det anbefales ikke å bruke rull

på første strøk, rett på bart stål.

Rull fukter overflaten dårlig.
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1. Påføring med rull aksepteres ikke

2. Radiator- pensel med langt skaft anbefales ikke.  

3. Pensel brukes:

På mindre felter

Hvor påføring med høytrykksprøyte ikke er mulig,

eller hvor det er vanskelig å oppnå riktig

filmtykkelse. (Stripe coating)  

PåføringPåføring avav førsteførste strøkstrøk
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PåføringPåføring med med penselpensel

Fordeler
Gir god fukting av underlaget
Jobber malingen ned i underlaget
Bedre enn rull på første strøk
Bra på områder med dårlig tilkomst

Begrensninger
Gir lav filmtykkelse, nødvendig med flere strøk
Gir en ujevn film
Påføringen tar lang tid
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I de I de flestefleste tilfellertilfeller anbefalesanbefales en en 
rundrund ((ellereller oval) oval) penselpensel.  .  

En pensel jobber malingen godt inn i underlaget

Kan benyttes på både første som påfølgende strøk

Begrensning: Produksjonshastigheten

Cd-4934-05
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PåføringPåføring med med penselpensel

Påføring av første strøk

Her benyttes en rund
pensel

Penselen jobber malingen
godt inn i underlaget

Begrensning: 
Produksjonshastigheten
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PåføringPåføring avav toppstrøktoppstrøk med med rullrull
LiteLite rørrør

Type rull som skal brukes

må velges ut i fra hva som

skal males og malingtype 

som skal benyttes

Godt beskyttet maler
Cd-4934-10
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PåføringPåføring med med rullrull

Type rull som skal brukes
må velges ut i fra hva som
skal males og malingtype 
som skal benyttes

Rull anbefales ikke på
førstestrøk

Cd-4934-11
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DårligDårlig påføringsteknikkpåføringsteknikk

Skips baug

Rullen montert på
laaang forlenger

Det er umulig å
gjøre en god jobb
på denne måten

Cd-4934-54
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PåføringPåføring
Stripe Stripe malingmaling førfør hverthvert strøkstrøk

Hvor tilkomst med sprøyte er vanskelig
Invendige hjørner
Profiler
Hjørner, vinkler
Hull og utsparinger
Skarpe kanter
Manuelle sveiser

Stripe maling (stripe coating) med pensel: 
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Stripe Stripe malingmaling med med penselpensel påpå en en 
litenliten, , komplekskompleks konstruksjonkonstruksjon

Pensel er ypperlig for 
stripe maling
Fukter underlaget
godt
Arbeider malingen
godt inn i underlaget
Sveiser, kanter og
utsparinger må stripe 
males

Application: Stripe_coating1
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Stripe Stripe malingmaling

Cd-4934-91

Sveisesømmer

Kanter

Vinkler

Stivere

Utsparinger etc. 

Legg merke til kontrastfargene.
Utmerket arbeid
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Riktig avstand pistol - objekt: (30-60 cm)

Riktig vinkel (90°)

Jobb systematisk

(50% Overlapping eller kryss-sprøyting)

ReglerRegler vedved påføringpåføring
avav malingmaling med med høytrykksprøytehøytrykksprøyte..
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ForsøkForsøk å å holdeholde pistolenpistolen
vinkelrettvinkelrett påpå objektetobjektet..

Avstanden skal helst være fra 30 til 60 cm. Optimal 

distanse vil variere med blant annet vind, temperatur, 

trykk ved dysa og malingens viskositet..
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Malingdråpene treffer underlaget og flyter ut.
Malingen må være våt når den treffer underlaget
Dråpene fukter underlaget og danner en 
sammenhengende film
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Område med effektiv sprøyting

Ved for lang avstand:
Løsemidler fordamper
Malingen flyter ikke ut
Resultat: 

Ru film
Innestengt luft
Pinholes

SprøytingSprøyting med for med for langlang avstandavstand
mellommellom pistol pistol ogog objektobjekt

TørrsprøytingTørrsprøyting vilvil dannedanne kanterkanter vedved en en vidvid sprøytevinkelsprøytevinkel

DetteDette kankan gigi en en ruru film film ogog porøsitetporøsitet
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HvorforHvorfor brukebruke høytrykkssprøytinghøytrykkssprøyting ??

Påføring med sprøyte kan gi
en tidsbesparelse på opp til 50 - 75% 
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HøytrykkssprøytingHøytrykkssprøyting

kankan værevære farligfarlig..

Rett aldri sprøytepistolen
mot deg selv eller andre


