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VELDRESULTATEN MILDSTAAL 

nC Protect 4600 P&T FINISH FG (Foto’s: Eurofins)werd aangebracht bij omgevingstemperatuur van 16° C en 

verwarmd tot 60° Celsius voor een periode van 10 minuten. Hierdoor ontstaat een versneld bindingsproces van de 

actieve particles (nanodeeltjes) in het metaal. Het metaal heeft daarna 12 uur vernettingstijd gehad (Vernetten: De 

coating draagt de actieve particles naar de intermoleculaire ruimtes van het metaal. Hier gaan de particles zich 

vernetten en vormen zo een samenhangende matrix van chemisch gebonden particles met het metaal EN met de 

particles onderling).  

   

Hieronder: Het metaal is 4 maanden in de zoute buitenlucht geweest. Het blik 12 maanden aan land. 

                           
Ongecoat  nC Protect 4600                                                                     nC Protect 4600 P&T FINISH FG (Foto’s: Eurofins) 

                   P&T FINISH FG Ongecoat                            

  

   
Helemaal links: Na 12 maanden met nC Protect 4600 P&T FINISH FG. Midden links: Ongecoat na 1 maand. Midden 

rechts: Ongecoat na 2 maanden. Helemaal rechts: Ongecoat na 3 maanden.  (Foto’s: Hasenauer) 

 Test 
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ACCELERATED SALT SPRAY TEST (CASS-TEST) DIN 50021 ISO 9227 

De salt spray test is een gestandaardiseerde testmethode om de corrosiebestendigheid van gecoate metalen 

oppervlakken te controleren. De salt spray test is een versnelde corrosietest. Het proefstuk wordt beoordeeld op de 

aanwezigheid van corrosie na een periode van tijd. De duur van de test is afhankelijk van de corrosieweerstand van 

de coating, hoe corrosiebestendiger de coating, hoe langer de periode van testen (zonder tekenen van corrosie). 

 

Bijvoorbeeld elektrolytisch verzinkt en geel gepassiveerd staal houdt 96 uur stand in een saltspray test zonder witte 

roestvorming. Elektrolytisch zink-nikkel-staal gecoate onderdelen kunnen meer dan 48 uur de CASS test doorstaan 

zonder rode roestvorming. De eisen zijn vastgelegd in testduur (in uren) en de coatings moeten voldoen aan zekere 

test periodes. 

 

                                         
        Ongecoat aluminium 240 uur       nC Protect 4600 P&T FINISH FG 240 uur (Foto’s: Eurofins) 

 

Hierboven: nC 4600 P&T FINISH FG werd aangebracht en verwarmd tot 60° C op aluminium. Hierdoor ontstaat een 

versneld bindingsproces van de nanodeeltjes met het metaal. De CASS-test is volgens DIN 50021 ISO 9227 

uitgevoerd op een laagdikte van < 10µm nC 4600 P&T FINISH FG op aluminium. De coating onderging een 

lange test en krijgt de kwalificatie “PASS” op 240 uur.   

 

 

 

Test 

De salt spray test is een gestandaardiseerde testmethode om de corrosiebestendigheid 

van gecoate metalen oppervlakken te controleren. De salt spray test is een versnelde 

corrosietest. Het proefstuk wordt beoordeeld op de aanwezigheid van corrosie na een 

periode van tijd. De duur van de test is afhankelijk van de corrosieweerstand van de 

coating, hoe corrosiebestendiger de coating, hoe langer de periode van testen (zonder 

tekenen van corrosie). 

 

Bijvoorbeeld elektrolytisch verzinkt en geel gepassiveerd staal houdt 96 uur stand in 

een saltspray test zonder witte roestvorming. Elektrolytisch zink-nikkel-staal gecoate 

onderdelen kunnen meer dan 48 uur de CASS test doorstaan zonder rode roestvorming. 

De eisen zijn vastgelegd in testduur (in uren) en de coatings moeten voldoen aan 

minimale test periodes. 

 

                                         
        Ongecoat aluminium 240 uur       SDR Nano Permanent Protector 240 uur 

 

Hierboven: SDR Nano Permanent Protector werd aangebracht en verwarmd tot 80° C 

Op aluminium. Hierdoor ontstaat een versneld bindingsproces van de nanodeeltjes met 

het metaal. De CASS-test is volgens DIN 50021 ISO 9227 uitgevoerd op een laagdikte 

van < 10µm SDR Nano Permanent Protector op aluminium. De coating onderging een 

lange test en krijgt de kwalificatie PASS op 240 uur.   
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ALUMINIUM FILIFORME CORROSIE TEST  

Filiforme corrosie komt vrijwel alleen voor bij aluminium. Het verschijnsel manifesteert zich onder coatings. Het is goed te 

herkennen aan ‘draadjes’ onder de coating, vandaar de naam van dit corrosiefenomeen. Soms lijkt het alsof een worm onder de 

coating is gekropen. Heeft dit proces zich eenmaal in gang gezet dan zal de coating op deze plaats ook snel verder gaan 

afbladderen.  

 

Filiforme corrosie ontstaat bij zogenaamde ‘open einden’, plaatsen waar vocht onder de coating kan kruipen bijvoorbeeld bij 

minimale beschadigingen of bij verstekranden. Aluminiumprofielen worden meestal eerst gecoat en daarna op maat gezaagd: aan 

open einden geen gebrek. Het is vrij moeilijk te voorspellen of filiforme corrosie al dan niet op gaat treden. Dit is afhankelijk van: 

 

1. De agressiviteit van de omgeving (nat/droog, zeeklimaat/landklimaat, etc.); 

2. De kwaliteit van de coatinglaag en de wijze van voorbehandeling; 

3. De kwaliteit van de legering. Met betrekking tot verontreinigingen in het aluminium worden 

steeds striktere eisen gesteld omdat blijkt dat deze filiforme corrosie kunnen bevorderen. 

 

 

 
 

Hierboven zijn de proefstukken aan een 24 uur CASS test blootgesteld, plus 1000 uur opslag bij een vaste, 

gecontroleerde temperatuur en humiditeit. Proefstuk links: Behandeld met 4600 P&T FINISH FG, laat na 1024 uur 

geen filiforme corrosie zien. Proefstuk midden: Behandeld met poly-acrylaat poedercoating, laat na 1024 uur begin 

van filiforme corrosie zien. Proefstuk rechts: Behandeld met poly-urethaan poedercoating, laat na 1024 uur filiforme 

corrosie zien. (Foto’s: Eurofins) 
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HOT-DIP GALVANIZED STEEL TEST DIN EN ISO 6270-2 (voormalig DIN 50017) 

DIN EN ISO 6270-2 beschrijft verschillende methoden van constante en wisselende luchtcondensatie voor het testen 

van gecoate of ongecoate monsters. Proefstukken worden in een testkamer blootgesteld aan een atmosfeer van 

40°C en 100% vochtigheid continu (CH methode) of met wisselende temperaturen (AT en AHT methode). Daarop 

volgt bepaling van de slagvastheid van deklagen volgens de impact methode met behulp van een gestandaardiseerd 

vallend metalen lichaam.  

 

 
                           

Impacttest op proefstuk behandeld met 4600 P&T FINISH FG. De coating is eerst opgebracht en werd dan verwarmd 

tot 60°C. Uitslag volgens DIN EN ISO 6270-2: 

 PASS na 768 uur 

 Corrosiegraad 0 tot 1 in corrosieklasse 5 

 Geen witte roest   
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VELDRESULTATEN OP KOPER, MESSING EN BRONS 

 

                                                                                                                              

                                                 
 

 

                                                           
 

Hierboven: Proefstukken behandeld met 4600 P&T FINISH FG. De coating werd eerst opgebracht en werd dan 

verwarmd tot 60°C.  De proefstukken hebben 36 maanden in de open lucht (bergklimaat) doorgebracht. Er zijn geen 

problemen met aanslag, hechting of corrosie zichtbaar.  

 

 

 

 

 

Ongecoat gedeelte 

 

Gecoat met nC 

Protect 4600 P&T 

FINISH FG 

 

 

 

Ongecoat gedeelte 

 

Gecoat met nC 

Protect 4600 P&T 

FINISH FG 

 

Test 

mailto:greece@nc-marine.com
http://www.nc-marine.com/
mailto:info@nano-cure.com

