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Категория 
на 

корозоусто

йчивост

За външна употреба За вътрешна употреба
Степен на 
устойчивост

ниска 
средна

висока

ниска 
средна

висока

ниска 
средна

висока

ниска 
средна

висока
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Определете гаранционният срок, който искате за получите. Съгласно ISO 12944-2 той e резделен 
на 3 степени - 5 години, 10 години и 15 години.

C5-M
Индустриални зони с висока влажност и агресивна 

атмосфера

Сгради или зони с постоянна кондензация и висока 
степен за замърсяване на въздуха - пароцентрали, 

покрити плувни басейни, химически заводи

480 часа
720 часа

1440 часа

C5-I
 Морски зони с висока соленост                                                                           

(на разстояние от 1 км до 3 км от брега)
Сгради или зони с постоянна кондензация и висока 

степен на замърсяване на въздуха

480 часа
720 часа
1440 часа

C4
Градски и индустриални зони с голямо  

замърсяване със серен диоксид. Морски зони с 
средна соленост  (на разстояние > 3 км от брега)

Химически заводи, басейни, лаборатории, 
кланници, автомивки

240 часа
480 часа

720 часа

C3
Градски и индустриални зони с умерено 

замърсяване със серен диоксид. Морски зони с 
ниска соленост

Производствени зони с висока влажност и средно 
ниво на замърсяване. Например заводи, перални, 

пивоварни, мандри и други

120 часа
240 часа
480 часа

C2
Въздух с ниско ниво на замърсяване.                                                     

Например селски райони

Неотопляеми сгради където може да има 
кондензация.                                                         

Например складове, спортни зали  и други

 -
 -
 -

Как да изберете най-подходящата система за антикорозионна защита и прахово боядисване на 
Вашите стоманени детайли при монтаж на външни условия?

Идентифицирайте околната среда, в която Вашите продукти ще се монтират. Съгласно ISO 12944-2 
има 6 степени на ниво на корозоустойчивост за стоманени детайли. C1 е за вътрешна употреба.

Устойчивост на тест 
на солена мъгла "salt 
spray test", съгласно 

ISO 12944-2

C1
Отопляеми сгради с чист въздух.                                                         

Например хотели, магазини, офиси и други

 -
 -
 -
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първичен грунд 
с изпичане

вид прахова боя

 - Alesta® IP, AP, SD
 - Alesta® IP, AP, SD

Желязно или цинково фосфатиране + пасивация или алтернативен процес с подобни показатели  - Alesta® IP, AP, SD

ZF00017121720 Alesta® IP, AP, SD

ZF00017121720 Alesta® IP, AP, SD
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Оценка на корозоустойчивост на външни условия на стоманени детайли  спрямо  различни  
системи за обезмасляване и подготовка на повърхността. 

Вид процес на обезмасляване и подготовка на повърхността на детайлите

Категорията на корозоустойчивост, която МАУС-ПС ЕООД може да постигне без нанасяне на 
прахов епоксиден грунд, е маркирана в зелено.

Категорията на корозоустойчивост, която МАУС-ПС ЕООД може да постигне с нанасяне на 
прахов епоксиден грунд, е маркирана в розово.

Желязно  фосфатиране или алтернативен процес с подобни показатели
Цинково фосфатиране или алтернативен процес с подобни показатели

Пясъкоструене ( Sa(2)   21/2 mini / Rz = 50/80 µm – Ra = 7/12(3) ) и  желязно или цинково фосфатиране + 
пасивация или алтернативен процес с подобни показатели + грунд ALESTA

 (2) Sa е чистота на повърхността след пясъкоструене,  (3) Ra/Rz е гладкост на повърхността след пясъкоструене

Желязно или цинково фосфатиране + пасивация  или алтернативен процес 
с подобни показатели  + грунд ALESTA


