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Úvod

Pro získání duplexního systému splňujícího různé estetické i funkční požadavky, s nimiž se lze
v současné době na trhu setkat, je zapotřebí, aby bylo možno kontrolovat dále uvedené aspekty
dodávání a aplikace systémů:

výrobu a složení materiálu (kapitola 5);●

zinkový povlak (kapitola 6);●

vyhlazování povrchu povlaku (kapitola 6);●

podmínky během skladování, přepravy a aplikace (kapitola 6);●

předúpravu zinkového povrchu (kapitola 7);●

instrukce, které poskytli dodavatelé chemikálií pro předúpravu (kapitola 7) a výrobci práškových nátěrových●

hmot (kapitola 8);
organický povlakový systém (kapitola 8);●

balení, skladování a přemisťování hotových výrobků (kapitola 9);●

montáž (kapitola 10);●

kontrolu (kapitola 11).●

Tato evropská norma nezahrnuje aplikaci nátěrových systémů podle EN 12944 (části 1 až 8) [1],
jestliže jsou předepsány. Tato evropská norma zahrnuje aplikaci práškových nátěrových hmot podle
EN 13438, jestliže jsou předepsány povlaky z práškových nátěrových hmot.

Tabulka 1 znázorňuje vztah mezi touto evropskou normou, EN 13438 a ostatními normami, které se
vztahují k zinkovaným výrobkům.

Tabulka 1 – Normy pro povlaky z práškových nátěrových hmot
a žárově zinkovanou nebo sherardovanou ocel 

Žárové zinkování
nebo sherardování

Povlaky z práškových
nátěrových hmot na žárově
zinkovaných nebo
sherardovaných ocelových
výrobcích

Otázky komunikace a kvality,
které se týkají dodávání
výrobků s duplexními systémy

EN ISO 1461
EN 10240
EN 10326
EN 10327
EN 13811

EN 13438 nebo
specifikace konkrétního výrobku EN 15773



Dobrá komunikace a dohody
uzavřené mezi zhotovitelem
zinkového povlaku a zákazníkem,
týkající se všeobecných požadavků
na kvalitu zinkového povlaku.
POZNÁMKA Užitečné informace
o konstrukčním řešení výrobků
určených pro žárové zinkování
ponorem nebo sherardování
poskytují i prEN ISO 14713-2, resp. -
3.

Dobrá komunikace a dohody
uzavřené mezi zákazníkem a firmou
zhotovující povlak z práškové
nátěrové hmoty, týkající se
všeobecných požadavků na kvalitu
povlaku z práškové nátěrové hmoty.

Dobrá komunikace a dohody
uzavřené mezi zákazníkem,
zhotovitelem zinkového povlaku
a zhotovitelem povlaku z práškové
nátěrové hmoty, týkající se
požadavků na kvalitu duplexních
systémů ve vztahu ke kvalitě
zinkového povlaku, předúpravy
a povlaku z práškové nátěrové
hmoty.

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanoví, jaké dohody musí mezi sebou uzavřít zákazník, zhotovitel zinkového
povlaku, dodavatelé chemikálií a zhotovitelé předúpravy a povlakových systémů z práškových
nátěrových hmot (pokud jde o různé osoby či firmy). Dále stanoví kvalitu žárově zinkovaných nebo
sherardovaných výrobků, na které mají být naneseny povlaky z práškových nátěrových hmot,
a kvalitu předúpravy a povlaků z práškových nátěrových hmot, určených k tomuto účelu.

Tato norma platí pro nanášení povlaků (vytvořených žárovým zinkováním, sherardováním
a z práškových nátěrových hmot) řízenými průmyslovými procesy na výrobky skládající se z ocelových
součástí nebo vyrobené z oceli. Norma platí pro výrobky žárově zinkované podle EN ISO 1461
a EN 10240 nebo pro výrobky sherardované podle EN 13811, jakož i pro části výrobků zhotovených
z plechů a pásů kontinuálně zinkovaných podle EN 10326 nebo EN 10327, na které po žárovém
zinkování ponorem a/nebo sestavení nebo po sherardování bude nanesen povlak z práškové nátěrové
hmoty. Tato norma platí i pro výrobky, které byly žárově zinkovány nebo sherardovány podle norem
konkrétních výrobků a bude na ně nanesen povlakový systém z práškových nátěrových hmot.

Tato norma rovněž může být vhodná pro dodávky jiných organických povlakových systémů
(s výjimkou systémů z kapalných nátěrových hmot).

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


