
SAFETY ON THE ROAD

YTBEHANDLING
Kinnegrip erbjuder flera typer av ytbehandling. 
-ED lack - Provexa Earth® och Provexa Pluto® - höglegerad zink i kombination med 
grafenförstärkt polyuretanbaserad ED lack.                   
Klar för övermålning av vattenbaserad eller pulverfärg. 
-Galvaniserad- Varmgalvanisering
-Aluminium - Materialet är anodiserat.
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Egenskaper Testmetod Prestanda

Elektrisk konduktivitet IEC 60093 DC bulk
konduktivitetstest

Ledande>20 ± 4 and 
>24V Motstånd <200Ω

Elektriskt skydd IEC 61000-4-5
Överspänningsskyddstest

2000V inga skadliga 
skador på ytan

Friktion Friktionstest
ISO 16047:2005

0.14 +/- 0.02

Stenskott ISO 20567-1:2017 OK

Korrisionsystem 
motståndskraft

NSS ISO 10289:2001
ACT1 ekvivalent med

SS EN ISO 16701:2008

> 1500h*
> 6 veckor

Tropiskt test Varmt vatten >50°CHPWT, 
< 5 mm delaminering

Inte delaminering

Färg RAL RAL 1000-9023

Glans ASTM G523 50-70 GU

UV beständighet ASTM G53 >2500h

Ytskiktstjocklek ISO 2178
magnetisk induktion

Rekommenderad
25µ ± 5 µm

Provexa Earth® och Provexa PLUTO® är ett 
ytbehandlingssystem för STÅL. Ett korrosions-
sytem i världsklass som är globalt patenterat 
och miljövänligt. Produkten är fri från Nickel. 
Systemet appliceras först med ett fosfatskikt 
i kombination med dubbla lager av Provexa 
Earth® + Pluto®

Provexa Earth® är en banbrytande patenterad innovation som 
förlänger livslängden avsevärt för industriprodukter. Produkten är 
miljövänlig eftersom den inte innehåller några svartlistade material och 
är 100% nickelfri.

Provexa Pluto är en banbrytande innovation inom Provexas teknologi. 
Den består av en funktionell beläggning som är baserad på grafen-
teknologi kombinerad med Provexa EARTH, en antikorrosionsprodukt 
i världsklass för aggresiva miljöer och komplex geometri. System-
lösningen Provexa Pluto visar extraordinära egenskaper med otroligt 
höga krav. Hög UV resistans, polyuretanbaserad, utmärkta 
mekaniska egenskaper, friktionskontroll, Ytskydd mot överspännings 
urladdning, miljövänlig och med lågt innehåll av flyktiga organiska 
föreningar.

Mer informatiom:
Tabell för Provexa Earth®, sida 5.
https://provexa.com

* Testad av RISE of Sweden i kliniska tester

ED lack
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Första lagret

Andra lagret



Instruktioner för topp-lackering 
av ED-lackade artiklar

www.kinnegrip.se

Se till att ytan är torr och fri från damm, fett och smuts. Det går att 
använda alkaliska avfettningsmedel, isopropanol eller liknande. Ytan tål 
mekanisk rengöring med högtryckstvätt, trasor, borstar m.m. 

Ytan tål torkning/härdningstemperaturer upp till 200 ° C

Ytan tål inte blästring eller slipning.

En ren och skadefri yta ger lång livslängd. Regelbunden 
sköljning/tvätt bör genomföras för att ta bort salter, smuts 
och partiklar förlänger produktens livslängd. Skador på ytan 
som går ända ner till underlaget bör målas med till exempel 
lösningsbaserad färg.
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Galvaniserad

Varmgalvanisering är en termisk process, där 
två metaller genom växelverkan mellan stål 
och zink smälter samman. De två metallerna 
går ihop till en.

Som en binär legeringsteknologi är microZINQ baserad på en alumi-
niumhaltig zinklegering som uppnår en enhetlig yta med definierade 
funktionella och estetiska egenskaper. På grund av den högre passi-
viteten av ytan, är microZINQ särskilt lämplig för mikroklimatiska krav.
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System* MicroZINQ® 5
ZnAl-Behandling (5 % Al)

Neutral salt-spray test* 
(ISO 9227)

Skikttjocklek ≥ 5 μm 
ZnAl5 480 h                        

Stenskokttsmotstånd* 
(nach ISO 20567-1, ersatt DIN 

55996-1)

Värde 1,5
(ett värde av 0,5 – 2,5 är tillåtet)

Vidhäftningsstyrka* 
(ISO 4624)

19-30 N/mm2

Slitagemotstånd* 
(DIN EN ISO 438-2)

0,01 - 0,025 μm/cykel

Efterbehandling i områden* 
Utan beläggning

i samråd med ytbehandlaren
(Rekommendation: zinc spray….)

* Kliniskt testad

Ytan tål torkning/härdningstemperaturer upp till 200 ° C

Ytan tål inte blästring eller slipning.
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Aluminium

Belagd med naturfärgad anodisering.

Anodiseringen bestående av 1 lager och har en yttjocklek på 15μm.
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Tillbehör

GEOMET® 500 appliceras på många olika 
typer av metalldelar för att skydda mot korro-
sion, det används på många industrier.

-Tunn torrfilm, icke-elektrolytisk, självsmörjande
-Vattenbaserad kemi
-Passiverande zink- och aluminiumflagor i ett bindemedel, patenterad 
kemi
-Utseende i metalliskt silver

Bör ej topplackas, risk för flagning

Mer informatiom:
https://provexa.com/process/zinkflake-geomet/

Tjocklek Saltspray test

GEOMET® kvalité A 5-8 µm * 600 timmar

* Den angivna tjockleken är ett medelvärde (se ISO 10 683 or EN 13 858). 
Individuella mätpunkter har ingen betydelse, speciellt inte när delar är 
massbehandlade i stora partier.

Provexa Earth® är ett ytbehandlingsteknologi-
system för STÅL. Ett korrosionssystem i 
världsklass som är globalt patenterat och 
miljövänligt. Helt Nickel fri.

Provexa Earth® är en banbrytande patenterad innovation som 
förlänger livslängden avsevärt för stora industriprodukter. Den är 
miljövänlig eftersom den inte innehåller några svartlistade material.

Lämplig för topplackering

Egenskaper Test metod Prestanda

Elektrisk konduktivitet IEC 60093 DC bulk
konduktivitetstest

Ledande>20 ± 4 and 
>24V Motstånd <200Ω

Elektriskt skydd IEC 61000-4-5
Överspänningsskyddstest

2000V inga skadliga 
skador på ytan

Friktion Friktionstest 
ISO 16047:2005

0.14 +/- 0.02

Stenskott ISO 20567-1:2017 
Stenskott & ACTI

OK

Korrisionssystem 
motstånd - stål

NSS ISO 10289:2001
ACT1 ekvivalent med

SS EN ISO 16701:2008

> 1500h*
> 6 veckor

Färg RAL Black (RAL 9005)

UV-beständighet ASTM G53 >2500h

Ytskiktstjocklek ISO 2178
magnetisk induktion

Rekommenderad
 16 ± 4 µm

* Testad av RISE of Sweden i kliniska tester
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Miljöpåverkan och återvinning

Kinnegrip AB är miljöcertifierad enligt ISO 
14001. Det innebär att vi har kontroll på våra 
rutiner, bedriver ett aktivt miljöarbete och stän-
digt strävar efter att minimera vår påverkan på 
miljön. 

Kinnegrips produkter är tillverkade av stål 
och aluminium, vilket gör att de kan åter-
vinnas helt. Naturligtsvis väljer vi material 
baserat på IMDS*, ett system som gör att vi 
kan följa internationella standarder, lagar och 
förordningar.
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* International Material Data System


