Nederlandse

NEN-EN-ISO 8503-1
Voorbereiding van oppervlakken van staal voor het
aanbrengen van verf en aanverwante Produkten.
Eigenschappen van gestraalde oppervlak van staal.
Deel 1 : Specificaties en definities voor vergelijkingsmonsters voor de ISO-ruwheid voor de beoordeling van
gestraalde oppervlakken (ISO 8503-1:1988)
Preparation of steel substrates before application of paints and related products
Surface characteristics of blast-cleaned steel substrates. Part 1 : Specifications and
definitions for ISO surface profile comparators for the assessment of abrasive
blast-cleaned surfaces (ISO 8503-1:1988)

1e druk, juni 1995
UDC 667.6:669.14:620.179.11

Vo

Als Nederlandse norm is aanvaard de internationale norm
ISO 8503-1, 1 e druk, 1988

be

iew

ev

Pr

or
Normcommissie 310 035 "Verfwaren"

eld

Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen.
toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten.
This document may only be used on a stand-alone PC. Use in a network is only permitted when
a supplementary license agreement for us in a network with NEN has been concluded.

De European Committee for Standardization (CEN) heeft
op 1995-03-14een Europese norm (EN ISO 8503-1)
aanvaard, waarbij de internationale norm ISO 8503-1,
1 e druk, 1988, ongewijzigd is aangenomen.

De leden van de CEN hebben zich verplicht de Europese
normen de status van nationale norm te geven. Met de
publikatie van deze norm is het Nederlandse
Normalistatie-instituut deze verplichting nagekomen.

Behoudens uitzondering door de wet gesteld mag
zonder schriftelijke toestemming van het Nederlands Normalisatie-instituut niets uit deze uitgave
worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door
middel van fotokopie, microfilm, opslag in computerbestanden of anderszins, hetgeen ook van toepassing is
op gehele of gedeeltelijke bewerking.

Hoewel bij deze uitgave de uiterste zorg is nagestreefd,
kunnen fouten en onvolledigheden niet geheel worden
uitgesloten. Het Nederlands Normalisatie-instituut en/of
de leden van de commissies aanvaarden derhalve geen
enkele aansprakelijkheid, ook niet voor directe of indirecte schade, ontstaan door of verband houdende met
toepassing van door het Nederlands Normalisatie-instituut gepubliceerde uitgaven.

Het Nederlands Normalisatie-instituut is met uitsluiting
van ieder ander gerechtigd de door derden verschuldigde vergoedingen voor verveelvoudiging te innen en/of
daartoe in en buiten rechte op te treden, voor zover deze
bevoegdheid niet is overgedragen c.q. rechtens toekomt
aan de Stichting Reprorecht.

• k l Nederlands
© 1995 Nederlands Normalisatie-instituut
Dit document is een voorbeeld van NEN / This
document
is5059,2600
a preview
byTelefoon
NEN (015) 690 390, Fax (015J 690 190
Normalisatie-instituut
Kalfjeslaan
2, Postbus
GB Delft,

Nederlands voorwoord
Voor de in deze norm vermelde andere normen bestaan in Nederland de volgende equivalenten:
Vermelde norm:

Nederlandse norm:

Titel:

ISO
ISO
ISO
ISO
ISO
ISO
ISO

NEN-EN-ISO 8503

Voorbereiding van oppervlakken van staal voor het
aanbrengen van verf en aanverwante produkten. Eigenschappen van gestraalde oppervlak van staal.
Deel 2: Methode voor de bepaling van de ruwheid van
gestraalde oppervlakken van staal. Methode met
vergelijkingsmonsters (ISO 8503-2:1988)
Deel 3: Methode voor de kalibratie van vergelijkingsmonsters voor de ISO-ruwheid en voor de bepaling van de
ruwheid. Methode met microscoop (ISO 8503-3:1988)
Deel 4: Methode voor de kalibratie van vergelijkingsmonsters voor de ISO-ruwheid en voor de bepaling van de
ruwheid. Methode met taster (ISO 8503-4:1988)

Vo

2632-2
4287-1
4618
8501
8501-1
8502
8503

ISO 8503-2:1988

NEN-EN-ISO 8503-2:1995

ISO 8503-3:1988

NEN-EN-ISO 8503-3:1995

ISO 8503-4:1988

NEN-EN-ISO 8503-4:1995

or

ISO 8504
ISO 8504-2

be

iew

ev

Pr

eld
Dit document is een voorbeeld van NEN / This document is a preview by NEN

EUROPEAN STANDARD

EN ISO 8 5 0 3 - 1

NORME EUROPEENNE
May 1995

EUROPAISCHE NORM

ICS 87.020

Descriptors:

paints, varnishes, substrates, steel products, tests, determination, surface condition

Vo

English version

Preparation of steel substrates before application
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Foreword

The text of the International Standard f r o m ISO/TC 3 5 "Paints and varnishes" of the International
Organization for Standardization (ISO) has been taken over as a European Standard by the Technical
Committee CEN/TC 139 "Paints and varnishes".
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This European Standard shall be given the status of a national standard, either by publication of an
identical text or by endorsement, at the latest by November 1 9 9 5 , and conflicting national standards shall
be w i t h d r a w n at the latest by November 1 9 9 5 .
According to the CEN/CENELEC Internal Regulations, the following countries are bound t o implement this
European Standard: Austria, Belgium, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Iceland, Ireland, Italy,
Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Spain, S w e d e n , Switzerland, and the United Kingdom.

Endorsement notice

or

The text of the International Standard ISO 8 5 0 3 - 1 : 1 9 8 8 has been approved by CEN as a European
Standard w i t h o u t any modification.

NOTE: Normative references to international publications are listed in annex ZA (normative).

be

iew

ev

Pr

eld
Dit document is een voorbeeld van NEN / This document is a preview by NEN

Page 3
EN ISO 8503-1:1995

Annex ZA (normative)
Normative references to international publications
with their relevant European publications
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This European Standard incorporates by dated or undated reference, provisions from other publications.
These normative references are cited at the appropriate places in the text and the publications are listed
hereafter. For dated references, subsequent amendments to or revisions of any of these publications apply
to this European Standard only when incorporated in it by amendment or revision. For undated references
the latest edition of the publication referred to applies.
EN

Publication

Year

ISO 8503-2

1988 Preparation of steel substrates

1988

Year

EN ISO 8503-2
before application of paints and related
products - Surface roughness characteristics
of blast-cleaned steel substrates Part 2: Method for the grading of surface
profile of abrasive blast-cleaned steel Comparator procedure

1995

Preparation of steel substrates
EN ISO 8503-3
before application of paints and related
products - Surface roughness characteristics
of blast-cleaned steel substrates Part 3: Method for the calibration of ISO
surface profile comparators and for the
determination of surface profile - Focusing
microscope procedure
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ISO 8503-4
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Preparation of steel substrates
EN ISO 8503-4
before application of paints and related
products - Surface roughness characteristics
of blast-cleaned steel substrates Part 4: Method for the calibration of ISO
surface profile comparators and for the
determination of surface profile - Stylus
instrument procedure
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