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Voorwoord
Dit document (EN 15773:2009) is opgesteld door de Technische Commissie CEN/TC 139 “Paints and
varnishes”, waarvan het secretariaat wordt gevoerd door DIN.
Deze Europese norm moet de status van nationale norm worden gegeven, hetzij door publicatie van een
identieke tekst of door hem ten minste voor december 2009 te erkennen. Nationale normen die ermee in strijd
zijn, moeten uiterlijk vóór december 2009 worden ingetrokken.
Er wordt gewezen op de mogelijkheid dat sommige elementen van dit document onderwerp kunnen zijn van
patentrechten. CEN [en/of CENELEC] is niet verantwoordelijk voor identificatie van dergelijke patentrechten.

Vo

Volgens de interne voorschriften van de CEN/CENELEC moeten de volgende landen deze Europese norm
overnemen: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije,
Ierland, IJsland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal,
Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, het Verenigd Koninkrijk, Zweden en Zwitserland.

Inleiding

or

Om een duplex-systeem te verkrijgen dat voldoet aan de vele verschillende esthetische en prestatie-eisen
die momenteel op de markt bestaan, behoren de volgende aspecten van de levering en toepassing van de
systemen te worden beheerst:
— fabricage en samenstelling van het materiaal (hoofdstuk 5);
— de zinken deklaag (hoofdstuk 6);

— deklaaggereed maken vóór het aanbrengen van de deklaag (hoofdstuk 6);

Pr

ev

be

— klimatologische omstandigheden gedurende opslag, transport en toepassing (hoofdstuk 6);
— de voorbehandeling van het zinkoppervlak (hoofdstuk 7);

iew

— voorschriften aangeleverd door leveranciers van voorbehandelingschemicaliën (hoofdstuk 7),
poederfabrikanten (hoofdstuk 8);
— het organische deklaagsysteem (hoofdstuk 8);

— montage (hoofdstuk 10);
— inspectie (hoofdstuk 11).

eld

— verpakking, opslag en verplaatsing van eindproducten (hoofdstuk 9);

Deze Europese norm omvat niet de toepassing van verflagen in overeenstemming met EN ISO 12944
(delen 1 tot en met 8) [1] indien verfsystemen worden gespecificeerd. Deze Europese norm omvat de
toepassing van poeders in overeenstemming met EN 13438 indien poederdeklagen worden gespecificeerd.
Tabel 1 geeft de relatie tussen deze Europese norm, EN 13438, en andere normen met betrekking tot
verzinkte producten weer.
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Tabel 1 — Normen voor organische poederdeklagen en thermisch verzinkt of gesherardiseerd staal 1)
Verzinken of sherardiseren

Organische poederdeklagen
voor verzinkte of
gesherardiseerde
staalproducten

Communicaties en
kwaliteitskwesties rond de
levering van producten met
duplex-systeem

EN ISO 1461

EN 13438 of

EN 15773

EN 10240

specifieke productspecificatie

Vo

EN 10326
EN 10327
EN 13811

Goede communicatie en
overeenkomsten tussen
verzinker of sherariseerder en
de opdrachtgever betreffende
algemene kwaliteitseisen in
relatie tot zinken deklagen.

Goede communicatie en
overeenkomsten tussen de
opdrachtgever en de
applicateur betreffende
algemene kwaliteitseisen voor
de organische poederdeklaag.

or

OPMERKING
EN-ISO 14713-2 en
EN-ISO 14713-3 bieden ook nuttige
informatie over ontwerpen voor
respectievelijk verzinken en
sherardiseren.

Goede communicatie en
overeenkomsten tussen de
opdrachtgever, verzinker of
sherardiseerder en de
applicateur betreffende
kwaliteitseisen voor duplexsystemen in relatie tot de
kwaliteit van de zinken
deklagen, de voorbehandeling
en de organische
poederdeklaag.
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1) Nederlandse voetnoot: Voor natlakken wordt gebruikgemaakt van NEN 5254.
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