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SKYDDSMÅLNING AV KONSTRUKTIONER I
INSTALLATIONER
Här anges skyddsmålning av konstruktioner på arbetsplatsen. Industriell
målning anges i anslutning till respektive vara.

Korrosionsskyddsmålning av konstruktioner i installationer

LCV.11

Rostskyddsmålning av stålkonstruktioner i installationer

op

as

LCV.1

Svetsfogar som utförs på byggplats får inte rostskyddsmålas innan fogarna har kontrollerats.

er

UTFÖRANDEKRAV
Förbehandlingar

åb

Förbehandling av stålkonstruktioner i installationer ska utföras i föreskriven renhetsgrad enligt
tabell AMA LCV.11/1.

ej

Borttagen färg och färgborttagningsmedel ska hanteras som farligt avfall enligt SFS 2011:927
Avfallsförordning, om det inte genom intyg kan påvisas (eller det är uppenbart) att avfallet inte
är farligt avfall.
Blästring och stålborstning ska utföras enligt SS ISO 8501-1.

-F
år

Förbehandling av svetsfogar, kanter och andra områden med defekter ska utföras enligt SS-EN
ISO 8501-3.
Vid tvättning och avfettning av ytor inomhus och utomhus ska biologiskt nedbrytbart
rengöringsmedel användas.
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is

s

Förbehandlad yta ska omedelbart grundas med rostskyddsgrundfärg.
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-F
år

ej

åb

er

op

as

Tabell AMA LCV.11/1. Förbehandling av stålkonstruktioner i installationer

UTFÖRANDEKRAV
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Förbehandlingar

Här anges rostskyddsmålning som ska utföras i samband med
installationsarbete.
Ange
– rengöringsgrad för förbehandling enligt tabell AMA LCV.11/1
– färgtyp och skikttjocklek för rostskyddsgrundfärg.
Ange om kemiskt färgborttagningsmedel får användas.
Rengöringsgrad 1 föreskrivs för nya metallytor som ska vara helt fria från rost.
Rengöringsgrad 2 föreskrivs för nya metallytor som ska vara fria från löst
sittande rost.
Rengöringsgrad 3 föreskrivs för nya metalliserade ytor.
Rostskyddsmålning av större stålkonstruktioner anges i avsnitt LCS.6, se RA
Hus.
Rostskyddsmålning som ska utföras i anslutning till övrig målningsbehandling
anges under aktuell kod och rubrik i avsnitt LCS.2 respektive LCS.6, se RA
Hus.
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SKYDDSBELÄGGNING

LDV

SKYDDSBELÄGGNING AV INSTALLATIONER
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LDV.1

Metallisering

LDV.11

Förzinkning
Zinkskikt ska appliceras på färdigbearbetad del. Förzinkad yta får inte bearbetas så att
rostskyddet minskas eller elimineras.
Om obelagda ytor eller skadade zinkskikt inte kan förnyas genom omförzinkning ska det
obelagda eller skadade stället korrosionsskyddas
– genom påföring av en zinklegering med låg smältpunkt, alternativt med zinkrik färg med
minst 92 viktprocent metalliskt zink i det torra färgskiktet till minst 100 μm skikttjocklek
– genom sprutförzinkning till minst samma tjocklek som det förzinkade skiktet.

as

Förzinkningsmetoder

Förzinkning ska vara utförd som varmförzinkning, elförzinkning eller sprutförzinkning.

op

Varmförzinkning

Varmförzinkning av stålrör som utförs i automatisk anläggning ska uppfylla krav enligt SS-EN
10240.

er

Varmförzinkning av fästelement ska vara utförd enligt SS-EN ISO 10684.
I övriga fall ska varmförzinkningen vara utförd enligt SS-EN ISO 1461.

åb

Zinkbeläggningens minsta tjocklek med hänsyn till tjocklek på stålprodukter och
gjutgodsprodukter framgår av tabell AMA LDV.11/1 och tabell AMA LDV.11/2.

is

s

-F
år

ej

Tabell AMA LDV.11/1. Minimumvärden för skikttjocklek och skiktmassa på föremål som inte är
centrifugerade

R

em

Tabell AMA LDV.11/2. Minimumvärden för skikttjocklek och skiktmassa på föremål som är
centrifugerade
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Elförzinkning
Elförzinkning ska vara utförd enligt SS-EN ISO 2081. Elektrolytisk zinkbeläggning på järn eller
stål i förhållande till miljöpåkänning och livslängd anges i tabell AMA LDV.11/3.

op

as

Tabell AMA LDV.11/3. Zinkbeläggning på järn och stål. Beläggningsbeteckning, minsta lokala
skikttjocklek, miljöförhållanden och livslängd

er

Sprutförzinkning

Sprutförzinkning ska vara utförd enligt SS-EN ISO 2063.

åb

Förzinkning utförs normalt enligt följande metoder
– varmförzinkning

– elförzinkning (elektrolytisk utfällning)
– sprutförzinkning (termisk sprutning).

ej

Andra förzinkningsmetoder som förekommer är sheradisering, mekanisk
förzinkning och målning med zinkrik färg.

-F
år

Eftersom även zink korroderar är zinkskiktets tjocklek bestämmande för
skyddet av stålytan.
Vid val av tjocklek på zinkbeläggning kan tabell RA LDV.11/1 tjäna som
vägledning. Tabellen bygger på tabell i SS-EN ISO 12944-2 som visar
massförlust av stål och zink baserat på korrosivitetsklasser.
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Tabell RA LDV.11/1. Massförlust av zink i olika korrosivitetsklasser

Valfri förzinkningsmetod
Ange beläggningsbeteckning på zinkskiktet i direkt anslutning till föreskrift om
varan.
Elförzinkning förses med passiverande beläggning utan sexvärt krom för att
förhindra korrosion av zinkskiktet enligt SS-EN ISO 19598. Kromatering för att
fördröja uppkomsten av korrosionsprodukter enligt SS-ISO 4520 bör undvikas
av miljöskäl.
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Beakta att vid krav på tjockare zinkskikt än vad som anges i SS-EN ISO 1461
hänvisas till Nationell bilaga NA. Här är valet av kiselhalten i stålet samt ytans
råhet avgörande för zinkskiktets tjocklek.
Beakta att förstärkt korrosionsskydd genom varmförzinkning och målning, så
kallat Duplexsystem, kan vara nödvändigt i vissa aggressiva miljöer. Förstärkt
korrosionsskydd genom varmförzinkning och målning kan även vara befogat
ur estetisk synvinkel.
Beakta
– att hållfastheten hos olika ståltyper kan påverkas av varmförzinkning
– risken för väte- eller hydrogensprödhet vid kallformat och höghållfast stål

Aluminering

LDV.13

Förtenning

op

LDV.12

as

– zinkbadets renhet med avseende på miljöfarliga ämnen, till exempel bly.

Förtenning ska vara utförd enligt SS-ISO 2093.

Ange beläggningsbeteckning på tennskiktet i direkt anslutning till föreskrift om
varan.

er

Tennbeläggningens minsta tjocklek med hänsyn till miljöförhållande och
basmaterial framgår av tabell RA LDV.13/1.

Förnickling

is

LDV.15

s
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ej

åb

Tabell RA LDV.13/1. Beläggningstjocklek
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Förnickling ska vara utförd enligt SS-EN ISO 4527.
Ange beläggningsbeteckning i direkt anslutning till föreskrift om varan.
I SS-EN ISO 4527 finns riktlinjer vid val av nickelskiktets tjocklek.
Förnickling med efterföljande förkromning bör undvikas av miljöskäl. Om
förkromning är nödvändigt bör i första hand trevärt krom användas.
Enbart förnickling ger inte fullgott korrosionsskydd. För att förbättra
korrosionsskyddet och ge ytan ett mera beständigt utseende kombineras
förnickling med förkromning. Vid sådan behandling kan hänvisning göras till
SS-EN ISO 1456.
Förnickling utan efterföljande förkromning används då man på grund av miljön
eller hanteringen inte behöver befara att ytan blir missfärgad eller då
missfärgningen är betydelselös.

LDV.16

Förkromning
Standard för förkromning anges i samband med aktuell metallbeläggning, se
till exempel förnickling.
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LDV.2

Beläggningar med icke-metalliskt material

LDV.21

Anodisering
Anodisering på aluminium ska vara utförd enligt SS-EN ISO 7599. Oxidskiktet ska vara
eftertätat.
Anodisering är en ökning av den naturliga oxidfilmens tjocklek och kan utföras
enligt olika metoder, till exempel naturanodisering (svavelsyrametoden),
glansanodisering och hårdanodisering.
Ange i direkt anslutning till föreskrift om varan
– grundmaterial
– typ av anodisering

as

– tjockleksklass på oxidskikt
– kulör och omfattning.

KLOTTERSKYDDSBEHANDLING

LEV

KLOTTERSKYDDSBEHANDLING AV INSTALLATIONER

er

MATERIAL- OCH VARUKRAV

op

LE

åb

Avfall ska hanteras som farligt avfall enligt SFS 2011:927 Avfallsförordning, om det inte genom
intyg kan påvisas (eller det är uppenbart) att det inte är farligt avfall.

UTFÖRANDEKRAV

ej

Klotterskydd ska påföras enligt tillverkarens dokumenterade anvisningar.
Klotterskydd definieras som en ytbehandling som förhindrar att färg fastnar på
en yta eller som avsevärt underlättar färgsanering av en yta.

-F
år

Ett permanent klotterskydd används på hårda underlag utan diffusionskrav
och förväntas klara 10–15 applicerings- och saneringscykler.

Ett klotterskydd av typen offerskydd används främst på ytor som måste ha en
fungerande permeabilitet och antas vara förbrukat efter en sanering och
måste därefter återappliceras.

MATERIAL- OCH VARUKRAV
– om medlet ska innehålla mindre än 10 procent eller vara helt fritt från
lösningsmedel
– speciella miljökrav
– speciella brandsäkerhetskrav
– vid behov andra anvisningar för påföring av medel än tillverkarens.

R

em

is

s

Ange
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