
SMEKAB AB, Box 12160, 291 12 Önnestad, Tel 044-767 00, Fax 044-701 50, www.smekab.se

1 / 7Material och ytbehandling

METALLER

STÅL
Basmaterialet som används vid tillverkning. Stål är en benämning för olika legeringar med järn.

VARMFÖRZINKNING
Alla våra produkter är förzinkade. Standardbehandlingen är varmförzinkning som är en 150-år gammal 
metod. Smekab har mer än 30-års erfarenhet av varmförzinkning i egen anläggning för att säkerställa 
bästa korrosionsskydd av produkterna.

Varmförzinkning av stål sker genom att stålet doppas i 460-gradig zink. Detta ger ett starkt skydd mot 
korrosion. En fördel med varmförzinkning är att mindre skador t ex en repa, är självläkande genom jon-
vandring i skadan.

Smekab använder den renaste zinkkvaliteten på marknaden betecknad SHG (Special High Grade) vilket 
innebär minst 99,995 % ren zink.

Initialkostnaden för varmförzinkning är låg, och detta tillsammans med att den underhållsfria livslängden 
är mycket lång, gör att varmförzinkning har en ytterst fördelaktig livslängdskostnad i jämförelse med 
andra korrosionskyddsmetoder på marknaden.

Varmförzinkat stål har en grå färgton, vilken smälter in i de flesta miljöer på ett naturligt sätt. Om någon 
annan färgkulör önskas, går det bra att måla den varmförzinkade ytan. Förutom möjligheten till andra 
kulörer innebär målningen även en förstärkning av zinkens redan goda korrosionsskydd.

Smekab är sedan många år tillbaka medlem i Nordic Galvanizers.

Varmförzinkning

Skikttjocklek 70 - 215 μm

Standard SS-EN ISO1461

Vidhäftning Legering med stålet

Applicering Doppning i smält zink

Utseende Blank och/eller grå

Finish Bra

Spridning vid applicering Jämn

Beläggning i hålrum Ja

Korrosionsskydd utomhus Mycket bra (25 - 75 år)

Kontroll av utförandet Lätt

Användningsområden Utomhus för lång livslängd

Livslängdskostnad Mycket låg

Katodiskt skydd Mycket bra

Tabell 1 – Varmförzinkning i tabellform.
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Process - Förbehandling
Stål som ska varmförzinkas genomgår ett antal förbehandlingssteg. Det första är avfettning, där stålet
rengörs från fett och oljor. Idag används ofta tensider eller biologiska bad. I det senare fallet består badet
av bakterier, som bryter ned fettet på biologisk väg. Efter avfettning betas stålet för att avlägsna oxider
som finns på ytan. Betbaden består av utspädd syra eller av järnklorid och är verksamma vid rumstem-
peratur. Efter betning är det dags för det sista steget innan förzinkningen, flussningen, som skyddar ytan
mot oxidation och förbättrar reaktiviteten mellan stålyta och zink. Flussbaden byts inte längre ut utan
regenereras istället. Restprodukterna, som bildas vid förbehandlingen och skickas på deponi, är idag
främst järnföreningar från betbaden.

Avgörande faktorer för varmförzinkningens kvalitet och finish är en nogrann och bra kontrollerad förbe-
handlingsprocess. Valet av stål är viktigt där framförallt stålets kisel (Si-halt) har stor betydelse.

Förbrukningsmaterial
Vattenförbrukningen i varmförzinkningsanläggningarna är mycket låg, då merparten av det vatten som
används går tillbaka till processerna. Många anläggningar har dessutom egna reningsverk. Använd
saltsyra omvandlas till järnklorid och i viss mån även till zinkklorid och sänds till recirkulationsanläggning
för återvinning. Fluss-kemikalier, som avgår i samband med doppning i zinkbadet, fångas upp av
anläggningens processfilter från vilket det kan återvinnas. ”Flussaskan”, som hamnar på badytan, tas
också tillvara och skickas iväg för återvinning. Även den så kallade ”hårdzinken”, järn–zinkpartiklar som
bildas i zinkbadet, tas tillvara. Det finns ett stort intresse i återvinning, både av ekonomiska och miljö-
mässiga skäl.

Standard – SS-EN ISO 1461:2009
Godset varmförzinkas enligt SS-EN ISO 1461:2009, tabell 2. Godset doppas i ett zinkbad (460°). Efter
varmförzinkning utförs provtagning av skikttjockleken. Minimumvärdena för skikttjocklek enligt tabell
nedan.

Godstjocklek (mm) Min lokalt 
skikttjocklek 
(μm)

Min medel-
värde skikt-
tjocklek (μm)

Stål > 6 70 85

Stål > 3 -  6 55 70

Stål  1,5 -  3 45 55

Stål < 1,5 35 45

Tabell 2 – Minimumvärden för skikttjocklek. Standard zinkbelägging enligt SS-EN ISO 1461:2009.

Zinkytans utseende
Zinkytans utseende beror på ett antal faktorer. Varmförzinkning av stål utan eller med lågt kisel- och
fosforinnehåll ger ljusa och blanka zinkskikt. I utomhusatmosfär blir ytan så småningom matt och ljusgrå.
Stål som har en högre kisel- och fosforinnehåll blir ytan oftast matt, sträv och med en ljus till mörkgrå ku-
lör, ofta blir ytan inte entydigt grå utan får ett flammigt utseende med delvis matta grå och delvis blanka
områden. De mörkgrå zinkskikten har endast estetisk betydelse, eftersom de ger samma, eller till och
med bättre, korrosionsskydd (vid lika skikttjocklek) som de ljusa skikten. De gråa zinkbeläggningarna
har normalt högre skikttjocklek och därmed längre livslängd.
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Enligt SS-EN ISO 1461:2009 skall föremålets ytor vara fria från synliga fel såsom blåsor, taggar, zink-
aska, flussmedel och obelagda områden. Klumpar, droppar och tjocka rinningar tillåts inte där de kan 
inverka på det varmförzinkade föremålets användning. Orsak till reklamation är inte förekomsten av 
mörkare grå områden, ett cellformigt mönster, en del ojämnheter i ytan eller ”vitblemma” (vitrost).
Mindre obelagda fläckar kan lämnas obelagda medan en lokal fläck större än ca. 50 mm² bör repareras.
Det vanligaste sättet att reparera är målning med zinkrik färg.

Vitrost
På varmförzinkade ytor som exponeras för stillastående vatten eller långvarig kondens kan en belägg-
ning av så kallad vitblemma (”vitrost”) bildas på ytan. Vid estetiska krav på ytan bör varmförzinkning 
undvikas i sådana miljöer. Vitblemma bildad efter kortvarig exponering har vanligen inte någon betydelse
för korrosionsskyddets livslängd.

Korrosivitet
Zink korroderar jämt över ytan. Hur mycket som korroderar beror på miljön;

Glesbyggd: ca. 1-2  / år
Stadsmiljö: ca. 2-5  / år
Industri: ca. 6-10  / år
Kust: ca. 5-9  / år

Miljö
Beläggning med zink är den överlägset bästa metoden att skydda järn mot rost, både av ekonomiska
och ekologiska skäl. Varmförzinkat stål går att återanvända, cirka 80 procent av tillgängligt zink återan-
vänds.

Näst efter järn är energibehovet vid framställning av zink ur malm lägst av alla metaller, och återvinnings-
graden för zink ligger idag på närmare 80 %. Energibehovet för framställning ur återvunnet material är
endast 4-5 % av energibehovet vid framställning ur malm, vilket innebär en låg energiförbrukning. Sett
ur perspektivet ”hushållning med naturresurser” intar zink därmed en positiv ställning jämfört med andra
basmetaller.

Zinkens korrosion i Norden är idag låg, vilket innebär att avrinningen av zink från varmförzinkade pro-
dukter i samhället ligger på mycket låga nivåer. Att Nordens varmförzinkare dessutom valt att använda 
zink av högsta renhet, Special High Grade, minimerar spridningen av oönskade föroreningsämnen. 
Varmförzinkningsanläggningar är inget miljöhot.

Miljöpåverkan från varmförzinkningsprocessen har minskat kontinuerligt under flera år. Vid den miljö-
bedömning som gjorts på EU-nivå under 2000-talets början, har det visat sig att varmförzinkningsan-
läggningar inte utgör någon risk vare sig för miljön runt anläggningen eller för de människor som arbetar 
där. Det viktigaste skälet att välja varmförzinkning är dock inte att själva processen passerat genom 
EU-granskningens smala nålsöga. Det är istället den kraftfulla ökningen i underhållsfri livslängd som en 
konstruktion får när den varmförzinkats. Det är där den verkligt stora miljövinsten kan räknas hem!

UNDERHÅLL
Underhåll av zinkytan:

1. Syna ytan. Obelagda fläckar större än 50 mm² bör repareras.
2. Slipa ned ev. ojämnheter runt fläcken.
3. Bättringsmåla med zinkrikfärg.
4. Låt torka.
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PULVERLACKERING
Olika typer av pulverlacker blir allt vanligare på förzinkat gods. Vid mycket svår miljö, krav på lång livs-
längd, stor valmöjlighet av kulör samt önskemål på en miljövänlig process är pulverlackering en mycket 
bra målningsmetod.

Förzinkning + pulverlackering
Kombination av två beskyddande behandlingar där lacken härdas till underlaget. Resultatet är en lack
som inte flagnar av. Processen säkrar produkten en lång livslängd. Lämpad där det ställs stora krav på
korrosionsskydd eller bättre ytfinish och färg.

Förutom bra korrosionsskydd har pulverfärgen bra mekaniska egenskaper som god slag- och reptålig-
het och även god tänjbarhet. En stor fördel med pulverfärg är att man kan applicera tjocka skikt i en 
enda sprutning där man för våtfärg måste lägga flera lager för att erhålla samma skikttjocklek. Eventuella 
skador i färgskiktet bättringsmålas med alkydfärg.

Process
Godset passerar genom ett antal förbehandlingsbad före pulverlackeringen. Avfettning, sköljning, ets-
ning, sköljning, fosfatering och sealing är exempel på processteg som kan ingå. Därefter måste godset 
torka. Pulverfärg appliceras torrt utan lösningsmedel med hjälp av elektrisk laddning av färgpulverpartik-
larna som innebär en spänningsdifferens mellan objekt och pulverpartiklar (elektrostat, friktion).
Eftersom den elektriska kraften är lika stor på lackeringsobjektets hela yta så fördelar sig pulverfärgs-
partiklarna jämnt och exakt över hela lackeringsobjektet. Efter pulverapplicering härdas pulverfärgen på 
objektet i 160-200 grader under 10-20 minuter beroende på tjocklek på objektet. När objektet kommer 
ut ur ugnen och har kallnat är det färdigt att hanteras.

Miljö
Pulverlack är det mest miljövänliga alternativet som finns för tilläggsskydd och färgsättning av zinkbe-
läggningen. Färgen innehåller inga lösningsmedel och har i stor utsträckning ersatt lösningsmedels-
baserad våtfärg. Med hjälp av ett återvinningssystem kan nästan 100 procent av förbisprutat material 
återanvändas.

UNDERHÅLL
Underhåll av lackytan:

1. Syna ytan. Mindre skador i lackskiktet repareras enlig nästa punkt.  
Vid skador större än 50 mm² bör först zinkytan repareras enligt ovan.

2. Slipa ned ev. ojämnheter runt skadan.
3. Bättringsmåla med alkydfärg.
4. Låt torka.
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TRÄDETALJER
Trä är en naturprodukt som hela tiden förändras. Också efter bearbetning. Färgskillnader, oregelbund-
heter och småsprickor kännetecknar äktheten av massivt trä och ligger inte till grund för reklamation.
Trämöbler reagerar kraftigt på förändringar i luftfuktigheten. Det är därför viktigt att du efterspänner
med jämna mellanrum.
Behovet av underhåll varierar kraftigt beroende på hur utsatta ytorna är för sol, vatten och mekanisk
nötning. En god regel är att se över ytorna minst 2 gånger per år och sätta in underhållsåtgärder
snarast där så bedöms nödvändigt.
Var extra uppmärksam på horisontella ytor där angrepp av svartmögel kan uppträda relativt snabbt.
Svartmögel trivs där fuktförhållandet på ytan är gynnsamt. Även vid vackert väder kan luftfuktigheten
vara relativt hög och orsaka mögeltillväxt. Svartmögel förstör inte träet men kan indirekt bana väg för
andra träförstörande svampar, då den bidrar till att behålla fukten på ytan under lång tid.

FURU
Furu är virket från trädet tall. Furu är ett lätt och mjukt trä med bra egenskaper för användning utomhus.

Ytbehandling av furu
Royalbehandling - För att träet ska klara ett tuff utomhusklimat genomgår träet en royalbehandling.
Det är två träskyddsbehandlingar som bidrar till en suverän livslängd och mycket god formstabilitet. 
Först görs en impregnering för att säkerställa ett utmärkt rötskydd. Saltlösningen som används vid im-
pregneringen är miljövänlig och utan krom och arsenik. Därefter sker linoljebehandlingen i en 80-gradig 
linolja under vakuum. Oljan är helt fri från lösningsmedel.

EK
Ek är ett mycket hårt, tätt och starkt träslag. Ek är med sitt höga innehåll av garvsyra ett mycket tåligt
träslag i utomhusmiljön.

Ytbehandling av ek
Ek - Teakolja - Med en regelbunden behandling elimineras grånande av trä och ytan behåller sin
ursprungliga bruna sammetslena kvalitet.

JATOBA
All Jatoba som levereras är FSC-certifierat. Jatoba tillhör de mest utnyttjade och importerade träet från
Sydamerika. Det är ett tungt och hårt trä. Tack vare sin höga densitet (890 kg/m3) är jatoba mycket
motståndskraftig mot vandalism (mekaniska skador såsom repor), röta, svamp, mögel och insekter.

Ytbehandling av jatoba
Jatoba - Obehandlat - Vi rekommenderar jatoba träribbor utan ytbehandling. Obehandlat trä kräver
minimalt med underhåll och dess kvalitet bevaras på samma nivå under många år. När träet åldras för-
ändras det gradvis från medium brunt till silver grå som även är kännetecknande för andra typer av trä.

Jatoba - Teakolja - På kundens begäran kan vi leverera jatoba träribbor belagda med teakolja.
Med en regelbunden behandling elimineras grånande av trä och ytan behåller sin ursprungliga bruna
sammetslena kvalitet. Det bidrar också till att träet behåller en viss grad av fukt. Behandlat trä kräver
återkommande behandlingar med teakolja.
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ROBINIA
Robinia tillhör det mest utnyttjade importerade virket från Europa och används huvudsakligen för utom-
husbruk. Robinia är ett massivt och mycket hårt träslag och har en gul-brun nyans. Tack vare sin höga
densitet (750 kg/m3), är Robinia mycket motståndskraftig mot vandalisering (till mekaniska skador så-
som repor), röta, mögel och skadeinsekter. Det fungerar som exotiska träslag när den utsätts för väder
och vind.

Ytbehandling av robinia
Robinia - Obehandlat - När träet åldras förändras det gradvis från gul-brunt till silvergrå som även
är kännetecknande för andra typer av trä. Obehandlat trä kräver minimalt med underhåll och dess kva-
litet bevaras på samma nivå under många år.

UNDERHÅLL
Underhåll av obehandlat trä:

1. Tvätta ytan med milt rengöringsmedel. Om möblerna blivit utsatta för exempelvis 
svartmögelangrepp kan i vissa fall behandling med Natriumhypoklorit (Klorin) vara enda 
sättet att få bort och bleka missfärgningen.

2. Skölj väl.
3. Låt träytan torka.

Underhåll av oljat trä:
1. Tvätta ytan med ett milt rengöringsmedel. Om möblerna blivit utsatta för exempelvis 

svartmögelangrepp kan i vissa fall behandling med Natriumhypoklorit (Klorin) vara enda 
sättet att få bort och bleka missfärgningen.

2. Skölj väl.
3. Låt träytan torka.
4. Skrapa bort sprucken och flagnande olja.
5. Slipa bort grånat trä.
6. Slipa lätt på de intakta ytor som skall inoljas.
7. Behandla 1-3 gånger med lämplig träolja. Följ noga anvisningarna på förpackningen.
8. Beroende av ålder och skick behövs olika förarbete. Tala med fackhandeln.
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