
QUALICOAT SPECIFICATIONS  UPDATE SHEET No. 2 
13th Edition   08.11.12 
  Page 1/3 

C:\Documents and Settings\User\Pulpit\Stare Moje Dokumenty\Qualicoat\Wymagania Techniczne\Wydanie 13\Update 13\Update PL\Update sheet 2_Filiform corrosion test PL.doc 

Temat: TEST KOROZJI NITKOWEJ 

Propozycja: Grup Roboczych (WG): Laboratoria i 
Przygotowania powierzchni WG (05/06.03.12) 

QUALICOAT uchwała: 

TC/EC spotkania odbyte 9/10 May 2012 

Wprowadzenie testu korozji nitkowej do przyznania I 
odnowienia licencji zakładom lakierniczym stosującym proces 
SEASIDE przygotowania powierzchni i do aprobat 
alternatywnych systemów przygotowania powierzchni. 

Data uchwalenia: 8 listopad 2012 

Data zastosowania: 1 stycze ń 2013 

Poprawki do Specyfikacji: 
Nowy paragraf w rozdz. 2, wprowadzenie tekstu nowego 
paragrafu 5.1.9 rozszerzenie “SEASIDE”, poprawka w zał. A6 i 
dodatkowa informacja w zał. A9.. 

2.19 Test korozji nitkowej 

METODA BADANIA 

EN ISO 4623–2  z następującą modyfikacją  

Nacięcia powinny być wykonywane w następujący sposób:: 

Wykonać nacięcia horyzontalne I wertykalne (metoda A) o długości 10cm kaŜde. JeŜeli szerokość 
paneli jest nie wystarczająca, moŜna zastąpić horyzontalne nacięcie przez dwa nacięcia, kaŜde o 
długości 5cm, w górnej i dolnej części panelu. 

Korozja jest wywoływana przez skapujący kwas chlorowodorowy (o stęŜeniu 37% i gęstości 
1,18g/cm3) wzdłuŜ nacięć przez 1 minutę. Następnie kwas naleŜy ostroŜnie usunąć za pomocą 
kawałka szmatki. Po 1 godzinie kondycjonowania w warunkach laboratoryjnych, próbki powinny być 
umieszczone w komorze do badań w 40 ±2°C i wilgotno ści względnej 82 ±5% na okres 1000 godzin. 
 
Wielko ść próbki 

Najlepiej 150 x 70mm. 

Ocena  

Bazująca na normie EN ISO 4628-10. 

WYMAGANIA: 

Akceptowalne limity po ka Ŝdej stronie od 10cm naci ęcia:  

L (najdłuŜsza nitka) ≤  4 mm 
M (średnia długość nitek) ≤ 2 mm 
Ilość nitek ≤ 20 

Inspektor pobiera 3 odcinki testowe z róŜnych partii. Rezultaty klasyfikowane są zgodnie z poniŜszą 
skalą:  

A : 3 próbki satysfakcjonujące = 0 próbek nie satysfakcjonujących  

B :  2 próbki satysfakcjonujące = 1 próbka nie satysfakcjonująca  

C : 1 próbka satysfakcjonująca = 2 próbki nie satysfakcjonujące  

D :  0 próbek satysfakcjonujących = 3 próbki nie satysfakcjonujące  
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Temat: TEST KOROZJI NITKOWEJ 

Ocena ko ńcowa testu korozji nitkowej (FFC – filiform corrosi on test):  

REZULTAT PRZYZNANIE/ODNOWIENIE APROBATY PRZYZNANIE/ODNOWIENIE LICENCJI 

A Satysfakcjonuj ący Satysfakcjonuj ący 

B Satysfakcjonuj ący Satysfakcjonuj ący z komentarzem do lakierni 

C 

Nie satysfakcjonuj ący 

� Powtórzenie testu korozji nitkowej.  

� JeŜeli rezultat tego drugiego testu jest C 
lub D, wszystkie testy powinny być 
powtórzone. 

Nie satysfakcjonuj ący 

� Powtórzenie testu korozji nitkowej 

� JeŜeli rezultat tego drugiego testu jest C lub 
D, wszystkie testy powinny być powtórzone 

D 
Nie satysfakcjonuj ący 

� Wszystkie testy laboratoryjne powinny 
być powtórzone. 

Nie satysfakcjonuj ący 
� Inspekcja powinna być powtórzona. 

 

5.1.9 “SEASIDE” rozszerzenie 

JeŜeli lakiernia wystąpiła o licencję SEASIDE, inspekcja powinna być przeprowadzana zgodnie z 
wymaganiami określonymi w § 3.2.1 lub § 3.4. a test korozji nitkowej wykonuje się na wyrobach 
gotowych (2.19). 

[..] 

./.. 
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Temat: TEST KOROZJI NITKOWEJ 

ZAŁCZNIK A6 - Procedury badań alternatywnych materiałów chemicznych do 
przygotowania powierzchni 

3. WARUNKI POCZĄTKOWE (minimalne wyposarzenie) 

[..] 
• Aparaturę przeprowadzenia następujących testów korozji: 

o badanie klimatyczne z kondensacją wody 

o odporność na wilgotną atmosferę zawierającą ditlenek siarki 

o odporność na działanie kwaśnej mgły solnej 

o odporność na działanie wrzącej wody (garnek ciśnieniowy) 

o Test korozji nitkowej
11

- metoda testu w trakcie opracowywania 

5. PROGRAM BADAŃ 

[..] 

b) TESTY LABORATORYJNE 

[..] 
• Badania korozyjne (zgodnie z Wymaganiami QUALICOAT) 

 

o badanie klimatyczne z kondensacją wody 

o odporność na wilgotną atmosferę zawierającą ditlenek siarki 

o odporność na działanie kwaśnej mgły solnej 

o odporność na działanie wrzącej wody (garnek ciśnieniowy) 

o korozja nitkowa (akceptowalne limity uzgodnione przez Grupę Roboczą Laboratoria WG 24 

maja 2011roku) 

Akceptowalne limity są takie same jak te określone w specyfikacjach QUALICOAT 

 

A9 – Wykaz stosowanych norm 

EN ISO 4623–2 2004 

Paints and varnishes – Determination of 

resistance to filiform corrosion – Part 2 

Aluminium substrates 

Test korozji nitkowej 

2.19 

EN ISO 4628-10 2003 

Paints and varnishes - Evaluation of 

degradation of coatings - Designation of 

quantity and size of defects, and of intensity 

of uniform changes in appearance – Part 10 

Assessment of degree of filiform corrosion 

Test korozji nitkowej 

2.19 

 

                                            
11  Test ten moŜe być zlecony i wykonany przez zatwierdzone przez QUALICOAT laboratorium lub w 

innym akredytowanym zgodnie z ISO 17025 dla tego konkretnego testu laboratorium. 


