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Temat: Test mokrej przyczepno ści 

Propozycja: Grupy roboczej przygotowania powierzchni 
(06.03.12) 

QUALICOAT uchwała: 

TC (Komitetu Technicznego)/EC (Komitetu 
Wykonawczego) na spotkaniu 9/10 maja 2012 
Uchwała nr. 2/EC 10.05.12:  

EC podjął decyzję, Ŝe test mokrej przyczepności powinien 
być wprowadzony od 1 stycznia 2013. JednakŜe, niesatyfakcjonujące 
rezultaty będą brane pod uwagę od stycznia 2014. 

Data uchwalenia: 8 listopad 2012 

Data zastosowania: 1 stycznia 2013 

Poprawki do Specyfikacji: 

Metody badań I wymagania: 2.4 
Aprobaty materiałów powłokowych: 4.1.2 

Licencje dla lakierni: 5.1.5 and 5.1.6  

Procedury kontroli wewnątrz zakładowej: 6.3.4 and 6.5  

Procedury badań alternatywnych środków chemicznych do 
przygotowania powierzchni (Appendix A6): 5.b) 

2.4. Przyczepno ść 
EN ISO 2409 

2.4.1 Sucha przyczepno ść 
Taśma adhezyjna musi spełniać wymagania normy. Odległość między nacięciami musi być 
1mm dla powłok o grubości do 60µm, 2 mm dla grubości między 60µm a 120µm, i 3mm dla 
grubszych powłok. 

Wymagania: 

Rezultat musi być 0. 

2.4.2 Mokra przyczepno ść 

 Wrząca woda  

Zanurzyć próbki w wrzącej zdemineralizowanej wodzie uŜywając metody 1 lub 2 opisanej w  
§ 2.16. Wyjąć próbki pozwalając na ich schłodzenie do temperatury pokojowej. 
Przeprowadzić test jak opisano w § 2.4.1. Siatka nacięć powinna być wykonana po upływie 1 
godziny ale przeciągu 2 godzin. 

Wymagania: 

W ocenie wizualnej, nie powinno być oznak oderwania lub spęcherzenia. 
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Temat: Test mokrej przyczepno ści 

4.1.2 Badania do udzielenia aprobaty 

Następujące badania powinny być wykonane: 

1) Połysk (2 2) 
2) Grubość powłoki (2.3) 
3) Sucha przyczepność (2.4.1) i mokra przyczepność (2.4.2) 
4) Twardość (2.5) 
[...] 

 
5.1.5 Kontrola wyrobów gotowych 

[...] 

Inspektor wykonuje następujące testy na wyrobach gotowych:  
- Wygląd (dla sprawdzenia jednolitości produkcji) (2.1) 
- Grubość (2.3) 
- Sucha przyczepność (2.4.1) i mokra przyczepność (2.4.2.) 
[...] 

5.1.6 Badania paneli testowych 

Pełny zakres badań musi być wykonany na panelach testowych poddanych obróbce 
powierzchniowej równolegle z partią produkcyjną.  
- Połysk (2.2) 
- Grubość powłoki (2.3) 
- Sucha przyczepność (2.4.1) i mokra przyczepność (2.4.2.) 
- Twardość (2.5) 
[...] 

6.3.4 Badanie przyczepno ści (EN ISO 2409) 

6.3.4.1 Sucha przyczepno ść  

Przyczepność powinna być badana na panelach testowych przynajmniej  1 raz na 8 
godzinną zmianę, dla kaŜdego koloru i kaŜdej kategorii połysku oraz dla kaŜdego dostawcy. 

6.3.4.2 Mokra przyczepno ść 

Przyczepność powinna być badana przynajmniej  1 raz na tydzień. 

 Wyniki powinny być zanotowane w rejestrze łatwo dostępnym dla inspektora. 

6.5 Podsumowanie kontroli wewn ątrz zakładowej 

Przedmiot kontroli Minimalna cz ęstotliwo ść Wyniki umieszczone w:  
[..] [..] [..] 

Wygląd W zaleŜności od wielkości partii Wykazie lub rejestrze 

Sucha przyczepność 1 raz na 8 godzinną zmianę, na kaŜdy kolor i kaŜdego dostawcę Wykazie lub rejetrze 
Mokra przyczepność 1 raz na tydzień Wykazie lub rejetrze 
[..] [..] [..] 
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Temat: Test mokrej przyczepno ści 

 

ZAŁACZNIK A6 
 

5. PROGRAM BADAŃ 

 [...] 

b)   BADANIA LABORATORYJNE 

 Następujące testy powinny by ć przeprowadzone:  

• Badania mechaniczne (zgodnie ze Specyfikacją QUALICOAT) 

• udarność  

• sucha i mokra przyczepność 

[...] 

 


