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Temat: Metoda badania dla testu Martindale 

 

Wniosek / prośba: WG Farb Proszkowych, WG Laboratoriów  
 

Uchwała Nr 9/TC 22.11.18 

Uchwała QUALICOAT: 
TC zgodził się, że laboratoria powinny zostać poproszone o wykonanie 
testu Martindale na powłokach proszkowych w celu zebrania danych  
w okresie przejściowym na własnym sprzęcie, albo przez zlecenie 
testu na zewnątrz. WG Specyfikacji została poproszona o 
przygotowanie Arkusza aktualizacji zawierającego procedurę 
testowania. 
 
Uchwała Nr 4/TC 15.05.19 
 
TC poprosiła WG Farb Proszkowych o ponowne rozpatrzenie projektu 
Arkusza aktualizacji nr 21 „Metoda testu dla testu Martindale”, biorąc pod 
uwagę pytania i uwagi WG Laboratoriów. 

  

 

Data wprowadzenia: 
 
 
 
 

Zmiana 
specyfikacji: 

 

 
Wdrożenie do gromadzenia danych z rzeczywistym zastosowaniem przez 
laboratoria od odnowień 2020 r. (ekspozycja Floryda 2021‒2022 / 3/4). 
Brak konsekwencji dla niepowodzenia testu do odnowienia 2022.  
 

 

 Nowy § 2.21 na końcu rozdziału 2 

 Nowa numeracja testów w 4.1.3 (► SPEC-US06) 

 Nowa linia w dodatku A10 (► SPEC-US06)
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2.21  Test odporności na zarysowania i zmatowienie (Martindale)1 

METODA BADANIA - XP CEN / TS 16611 

Badanie należy przeprowadzić na jednym panelu. 

Wymiary panelu testowego: A5. Należy unikać wszelkich deformacji paneli testowych, które 
mogłyby wpłynąć na wyniki. 

Grubość powłoki proszkowej powinna wynosić od 60 μm do 90 μm. 

Panel testowy należy zamocować w testerze Martindale. 

Instrument badawczy należy przesunąć po powierzchni w rysunku krzywych Lissajousa o 
wartości 1,5 martindales, tj. 24 ruchów (1 martindale = rysunek krzywych Lissajous z 16 
ruchami). 

Do każdego testu i próbki należy użyć nowej podkładki ściernej (Scotch Pad 3M, CF-RL 7448, 
ultra-fine, szary). 

Nie jest wymagana dodatkowa płytka obciążeniowa. 

Na panelach należy wykonać pięć pomiarów połysku zgodnie z ISO 2813 przy 60° kąta 
padania, przed i po teście Martindale'a. 

Wymagania: 

Zachowanie połysku2 

Zachowanie połysku powinno wynosić co najmniej 

• 60% dla powłok organicznych o strukturalnym wyglądzie we wszystkich klasach 

• 40% dla gładkich powłok organicznych klasy 1 i 1,5 

• 30% dla gładkich powłok organicznych klasy 2 i 3 

 

4.1.3    Testy wymagane do otrzymania aprobaty 

 

[…] 

 

- test plam wody (2.20) 
- test odporności na zarysowania i zmatowienie (Martindale) (2.21) 
- naturalny test klimatyczny (Floryda) (2.13). 

 

Z wyjątkiem testu Martindale, testy należy przeprowadzić na trzech panelach testowych (dla 
badań mechanicznych) i na trzech próbkach testowych (dla badań korozyjnych) pokrytych przez 
laboratorium zatwierdzone przez QUALICOAT. 

 
Skróty: 
TC – komisja techniczna 
EC – zarząd 
WG – grupa robocza 

                                                      
1
 Wdrożenie do gromadzenia danych z rzeczywistym zastosowaniem przez laboratoria od odnowień 2020 r. 

(ekspozycja Floryda 2021‒2022 / 3/4). 
Brak konsekwencji dla niepowodzenia testu do odnowienia 2022. 
 
2
  

Zachowanie 
= 

wartość połysku po teście 
X 100 

połysku początkowa wartość połysku 
 

 


