Hvor bEnge skal det holde ?
Maling skal helst holde lcenge, og litteraturen erfuld
af unders¢gelser, som g¢r rede for de mange forskelligeforhold der har indflydelse pl1 levetiden. Det meste af det der bliver skrevet er sikkert rigtigt, og man
kan derfor godt fl1 den opfattelse, at sagen er uhyre
kompliceret, men - hvor svcert kan det vcere? Her
kommer et pragmatisk forslag til "dimensionering af
behandlingers levetid".
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nhver der besk~ftiger
sig med
overfladebehandling
ved, at intet
malearbejde er bedre end forarbejdet:
rensning, reng0ring, forbehandling osv. Det
g~lder for bygningsmaling som for industriel
overfladebehandling, for stal som for tr~, for
skibe savel som for tanke og huse.
Dern~st kan man n~vne en hel stribe af
forhold, der spiller en rolle for levetiden:
•
•
•
•
•
•
•
•

underlagsmaterialet
malematerialet
behandlingsopbygningen
klimaet under paf0ringen
klimaet under h~rdningen
malerens eller operat0rens erfaring
de pavirkninger som malingen skal cile i brug
og mange, mange flere

Det er altsammen rigtigt, og de mange krav og
foruds~tninger kan nok tage pus ten fra en.
Det kan det ogsa, nar man f.eks. som husejer
alligevel oplever, at vinduerne skaller efter 5-6
ar eller hvis man er skibsreder og skal have sin
supertanker i dok hvert andet ar. Det sete
afh~nger naturligvis af 0jnene der ser, og andre
kan selvf0lgelig have en anden opfattelse.
De vises protokoller

Nogle af de artikler som publiceres i lak- og
farvetekniske tidsskrifter kan giveen det indtryk,
at forfatteren komplicerer tingene mere end
godt er. En artikel om overfladebehandling af
tr~ i et skandinavisk tidsskrift for et par ar siden
viste et rutediagram af samme kompleksitet som
det engelske jern banenet - efter privatiseringen.
Diagrammet var imidlertid et fors0g pa at
forklare hvordan man skulle g0re, nar man

maler tr~, og aile de mange faktorer og
parametre, der g0r det hele sa vanskeligt,og sam
kan forklare hvorfor det sa alligevel ikke holder,
selvom malingen var maske nok sa god.
Forfatteren var ansat pa en lak- og farvefabrik,
og jeg skal for god ordens skyld undlade at
angive litteraturreferencen.
En erfaren lak- og farvekemiker, som i sit
"tredje liv"nu har faet sit erhverv lidt pa afstand
og koncentrerer sig om vigtigere sysler sam
bridge og golf, lader undertiden lidt af sin
visdom skinne igennem, nar han kommer pa
bes0g; if0lge ham er det hele maske ikke sa
indviklet endda. Et af hans aksiomer (en
grunds~tning som ikke kr~ver videnskabeligt
bevis) er, at
• malingers beskyttende v~rdi f0rst og fremmest afh~nger af deres barriereegenskaber
Et andet lyder:
• malingers evne til at befugte underlaget er
afg0rende
Selv har jeg ogsa opfundet et:
• levetiden afh<enger af lagtykkelsen
Hvis man sp0rger om dette g~lder pa tr~ eller
pa stal eller beton eller for noget helt fjerde, sa
er svaret: Ja, lige netop.
Selvf0lgelig kan man finde sammenh~nge,
hvor et tyndt, por0st lag er bedre end et tykt og
t~t, men ikke her i denne artikel...
Gode erfaringer og mindre gode

Det er oplagt, at lagtykkelse og barrierevirkning
h~nger sammen; jo tykkere lag, jo st0rre
barriere. Barrieren kan beskytte underlaget
mod pavirkninger udefra: sol, regn, kemiske
pavirkninger, slid, st0d og slag. En barriere kan
imidlertid ikke beskytte mod pavirkninger
indefra, f.eks. underrust, eller mikroorganismer
som har faet fat i underlaget; men barrieren (og
befugtningen) kan g0re sit til at forhindre, at
der nogensinde opstaren pavirkning indefra.
Det er naturligvis ikke nok, at der etableres
en tyk barriere pa underlaget; bel~gningen skal
ogsa h~fte til substratet, og det skal den blive
ved med. Dvs. at den dels skal v~re bestandig i
sig selv mod diverse pavirkninger, dels skal den
leve i fred og harmoni med sit underlag. Hvis
underlaget bev<eger sig, skal overlaget kunne
f0lge med, og hvis grundmaterialet bliver varmt,
sa skal malingen kunne tale de pag~ldende
temperaturer osv.
Traeprojektet

I projektet "Behandling og vedligeholdelse af

udvendige tra:materiaIer" bIev det i perioden
1975-79 unders0gt pa TeknoIogisk Institut,
hvilken indflydeIse IagtykkeIsen havde pa
nedbrydningen
af en ra:kke forskellige
maIevarer. Produkterne val' tra:beskyttelser pa
aIkyd- og acrylbasis, malinger med de samme
bind em idler samt polyurethanmaling.
Over'fladerne blev vurderet ar efter ar for a:ndringer
i glans, kul0r, revner, afskalninger osv. Til slut
blev aile tallene kombineret til et "nedbrydningsindex", som et udtryk for hvor hurtigt
overfladen blev nedbrudt.
ResuItaterne er
sammenfattet i rapportens fig. 14.
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Fig. 14. Holdbarhedens afhrenglghed af
lagtykkelsen for forskelllge produkter udtrykt
ved deres nedbrydnlngskoefficlent
Nv.

tisk anlceg. Yi her
udviklet systemer, der •
medf0rer mindre
energiforbrug og bedre
driftssikkerhed - dog net

rundt, oret rundt.
Fig. 14viserklart, at de fleste behandlinger holder
bedre }o tykkeTe laget er.
For nogle af
behandlingerne er del' na:sten tale om ligefrem
proportionalitet (system 01, 08 og 10), mens de
andre kurver sial' nogle irriterende kna:k.
Jeg har indtegnet en stiplet linie pa figuren i
et fors0g pa at sammenfatte aile resultaterne i
en slags gennemsnit. Det er naturligvis en
uvidenskabelig brug af tallene, men det er
bekvemt. Skal man tro den stiplede linie, er
"nedbrydningskoefficienten
0 ved 80 ~m
lagtykkelse. Det betyder, at vi - inden for
fors0gsperioden, som vist varede 3 eller 4 ar ikke ville have registreret na:vneva:rdige
a:ndringer hvis lagtykkeIsen havde va:re 80 f.lm
eller derouer, og det Iyder da ganske rimeligt.
Millers 28 ar gamle vlndue

Her i bladet (nr. 3/2001) berettede Dr. E.R.
Miller om sine erfaringer med et specie It
maIingsystem fra omkring 1970. Systemet var
et 2-lagsacrylplastsystem til tra:vinduer, det blev
piif0rt i temmelig h0je lagtykkelser ( 250-300
~m), og der er dokumentation for, at det har holdt
i 28 ar - tu1en andre fejl end almind£lig tilsmudsning.
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Flere af Europas st0rste indu~.
strivirksomheder har draget nytte
••••
af vor viden og erfaring indenfor
pulvermaleanlceg, vadmaleanlceg og plastmaleanlceg.
Yore totale anlcegsl0sninger
omfatter spr0jtekabiner, ovne,
for-behandlingsanlceg, conveyorsystemer, friskluftaggregater,
varmegenvinding, udstyr til
opsomling af malingslam og
forbrcendingsonlceg for OpI0Sningsmidler.

Alt dette kan De lcese mere
om ved at rekvirere VOl'
brochure. Ring, fox eJler
send en E-mail!
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Pigmencierung

Alkydharze
Alkyd-Melamin

(eingebrannr)

Acrylat-Melamin
Polyurethane

NAD (eingebrannr)

(arom.)

Epoxide
Dispersionen

Et snit I Millers bersmte vlndue efter
28 ars tjeneste.

Lad as foretage et spring tilbage til bladets nr.
2/2001 hvorvi causerede am Storstr0msbroen,
der bliver malet med en speciel korrosionshindrende tykfilms-acrylplastmaling pM0rt i
lagtykkelser omkring 400 Jl.m. Banestyrelsen
regner med vedligeholdelsesintervalleromkring 25
ar. Og det kan tilf0jes at denne antagelse ikke
blot er funderet i den bla luft, men bygger pa et
meget omfattende forarbejde.
Rehaceks underssgelser

Karel Rehacek fra Prag har i 1996 publiceret
unders0gelsen "Massenabnahme bei Bewitterung
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Tab.3: Abnahmegeschwindigkeit
H der
Beschichtungen mit verschiedenen Blndemitteln

I sin "TabeI3" angiver Rehacek nedbrydningstal
for en rcekke malevarer. Man ser tydeligt at
pigmenter forbedrer holdbarheden, og i 0vrigt
ma man notere sig den ret store spredning
mellem de forskellige typer. Rene acryler h0rer
sa afgjort til i den gode ende af spektret,
sp0rgsmalet er sa, hvor "rene" de acrylplastvarer
man m0der i hverdagen er; men hvis man
regner konservativt, taber den type malinger
nceppe mere end 2 pm om aret, men for en
sikkerheds skyld har jeg i det efterf0lgende
regnet med det dobbelte, altsa 4 Jl.m/ar.

Teori og praksis

Ovenfor er der refereret 4 forskellige kilder som
giver data om levetider for malinger - fortrinsvis
til trce, og iscerfor varer pa basis af acryl:

Kilde

Abb.7: Abnahme der plgmentierten (PVK 15%
TIOz-R)Beschichtungen aus Wassrlgen
Polymerdlsperslonen:AK=Relnacrylat,
S-AK=Styrol-Acrylat, VAC-AK=Vlnylacetat-Acrylat

organischer Beschichtungen" (Farbe & Lack
nr.8, 1996). Her anf0rer han tal for forskellige
malingers nedbrydnig i enheden Jl.m/ ar. Af
"Abb.7" fra artiklen fremg,h at en ren
acrylplastmaling mister 0,5 Jl.mom aret, mens
f.eks. en styren-acrylat taber 1,6 /lm - altsa 3
gange sa meget.
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Med disse - ganske vist fa - data kan vi sa pr0ve
at sk0nne am, hvorledes levetiden afhcenger af
lagtykkelsen:
De forskellige
datapunkter
er indsat i
diagrammet
("Trceprojekt",
"Miller" og
"Storstr0mmen" (Se side 16)). Hvert af disse
punkter reprcesenterer
en dokumenteret
holdbarhed, dvs. at levetiden godt kunne vcere
st0rre end de pagceldende oplysninger, men
nceppe lavere.
Linien "Rehacek" svarer blot til en overfladisk
nedbrydning pa 4 Jl.m/ar. Men levetiden af en
malebehandling afhcenger af andet end erosion,
og derfor ville denne linie repl'cesentere en alt
for optimistisk prognose. Sagt pa en anden
made: en realistisk kurve ma ligge "til h0jre for
Rehacek".
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10 /-Lm pro ar

I diagrammet er der gjort tre fors0g pa at
forudsige hvorledes levetiden afh<enger af
lagtykkelsen:
1) et line<ert forl0b tegnet efter bedste evne
mellem de fa datapunkter
2) en kurve som ,,£lader ud" ved h0je
lagtykkelser
3) en som stiger brat ved h0j lagtykkelse
Prognose 3 forekommer ret usandsynlig. Den
ville betyde, at man kunne opna en utrolig lang
levetid, blot man oversteg en vis gr<ense.
Prognose 2 er miske mere sandsynlig. Ideen
er, at levetiden stiger med lagtykkelsen indtil en
vis gr<ense, men derudover
opnar man
uforholdsm<essig lidt ved at 0ge tykkelsen.
Kurve 1 er den enkleste, og den kan sam<end
v<erelige sa god som kurve 2, der jo under alle
omst<endigheder er noget spekulativ.
De
tidligere n<evnte erfaringer fra "Tr<eprojektet"
talte jo ogsa til fordel for en line<er
sammenh<eng. Og sa er det sa bekvemt, at kurve
1 omtrent har h<eldningen:

Ja, hvis det ellers er rigtigt, sa kan man
dimensionere sin lagtykkelse efter levetiden;
0nsker man 10 ars levetid, skal derv<ere 100 J..l.m
t0r lagtykkelse, men kommer der kun 50 J..l.m
pa, sa ma man finde sig i, at levetiden reduceres
til 5 ar. Hvis man viI vente 30 ar med at male
vinduer, ja sa er kravet 300 J..l.m.Og sa fremdeles ...
For god ordens skyld skal det understreges,
at de anf0rte argumenter mest bygger pa
oplysninger, erfaringer og unders0gelser af
acrylbaserede malevarer til udvendigt tr<ev<erk.
Sa drejer det sig om helt andre typer underlag
og malematerialer, eksempelvis alkyder, som i
mods<etning til acryler bliver harde og spr0de
med tiden, sa holder argumentationen nok slet
ikke.
Men bortset fra det: 10 flm t0r filmlagtykkelse
for lwert ar man 0nsker behandlingen skal
holde.
• Er det for enkelt ? - Sikkert
• Kan det g0res mere indviklet ? - Bestemt
• Kan det bruges ? - Pr0v.

Paint film thickness and coatings
service life
Based on available information regarding erosion rates and on the
dependency of service life from paint film thickness, a crude estimate for
the durability of particularly water-borne acrylic coatings for exterior wood
is presented. A linear relationship between dry p~int fim thickness and
maintenance intervals is suggested. 10 J..l.mdry paint film thickness
approximately corresponds to one year of service life.

