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MATERIALE

MATERIALE, OVERFLADEBEHANDLING
OG VEDLIGEHOLDELSE 

Materialet har i kombination med den korrekte overfladebehandling stor effekt på både 
produkternes kvalitet og holdbarhed, men også på bæredygtighed. Her kan du læse mere 
om de materialer og overfladebehandlinger, vi anvender i vores produktion, samt vores 
anbefalinger til korrekt behandling og vedligeholdelse, som forlænger levetiden og forebygger 
problemer på længere sigt. 
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METALLER
STÅL
Basismateriale, som bruges i fremstillingen. Stål er en benævnelse for forskellige legeringer med 
jern.

VARMFORZINKNING
Alle vores produkter er forzinkede. Standardbehandlingen er varmforzinkning, som er en 150 år 
gammel metode. Smekab Citylife har mere end 30 års erfaring med varmgalvanisering i eget 
anlæg, for at sikre den bedste korrosionsbeskyttelse af produkterne. 

Varmforzinkning af stål sker ved, at stålet dyppes i 460 grader varm zink. Det giver en stærk 
beskyttelse mod korrosion. En fordel ved varmforzinkning er, at mindre skader, fx en ridse, er 
selvhelende på grund af ionvandring i det beskadigede område.

Smekab Citylife bruger den reneste zinkkvalitet på markedet, betegnet SHG (Special High 
Grade), hvilket betyder mindst 99,995 % ren zink.

Startomkostningerne ved varmgalvanisering er lave, og dette, sammen med det faktum, at 
den vedligeholdelsesfrie levetid er meget lang, betyder, at varmgalvanisering har en yderst 
fordelagtig levetidsomkostning i forhold til andre korrosionsbeskyttelsesmetoder på markedet.

Varmforzinket stål har en grå farvetone, som naturligt smelter ind i de fleste miljøer. Hvis man vil 
have en anden kulør, kan man male det varmforzinkede stål. Ud over mulighederne for andre 
farver styrker malingen også zinkens allerede gode korrosionsbeskyttelse.

Smekab Citylife har været medlem af Nordic Galvanizers i mange år.
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PROCES - FORBEHANDLING
Stål, der skal varmgalvaniseres, gennemgår en række forbehandlingstrin. Den første er 
affedtning, hvor stålet renses for fedt og olier. I dag bruges ofte overfladeaktive stoffer eller 
biologiske bade. I sidstnævnte tilfælde består badet af bakterier, som nedbryder fedtet biologisk. 
Efter affedtning bejdses stålet for at fjerne oxider på overfladen. Syrebadene består af fortyndet 
syre eller ferrichlorid og er effektive ved stuetemperatur. Efter bejdsning er det tid til det sidste 
trin inden galvanisering, flusning, som beskytter overfladen mod oxidation og forbedrer 
reaktiviteten mellem ståloverfladen og zink. Fluxbadene udskiftes ikke længere, men regenereres 
i stedet. Restprodukterne, som dannes under forbehandlingen og sendes til losseplads, er i dag 
hovedsageligt jernforbindelser fra bejdsebadene.

Afgørende faktorer for varmgalvaniseringens kvalitet og finish er en omhyggelig og 
velkontrolleret forbehandlingsproces. Valget af stål er vigtigt, hvor frem for alt stålets silicium (Si 
indhold) har stor betydning.

FORBRUGSVARER
Vandforbruget i varmgalvaniseringsanlæggene er meget lavt, da det meste af det anvendte 
vand går tilbage til processerne. Mange anlæg har også deres egne renseanlæg. Brugt saltsyre 
omdannes til ferrichlorid og i nogen grad også til zinkchlorid og sendes til recirkulationsanlæg 
til genanvendelse. Fluxkemikalier, der udledes i forbindelse med dypning i zinkbadet, opfanges 
af anlæggets procesfilter, hvorfra det kan genanvendes. ”Aftræksasken”, som ender på badets 
overflade, bliver der også taget hånd om og sendt til genbrug. Den såkaldte ”hårde zink”, jern-
zink-partikler, der dannes i zinkbadet, bruges også. Der er stor interesse for genanvendelse, både 
af økonomiske og miljømæssige årsager.

STANDARD – SS-EN ISO 1461:2009
Varerne er varmgalvaniseret efter SS-EN ISO 1461:2009 (tabel 1). Varerne dyppes i et zinkbad 
(460°). Efter varmgalvanisering udføres prøveudtagning af lagtykkelsen. Minimumsværdierne for 
lagtykkelse i henhold til tabel 2 nedenfor.

Varmgalvanisering

Lagtykkelse 70 - 215 μm

Standard SS-EN ISO1461

Vedhæftning Legering med stål

Applicering Dyp i smeltet zink

Udseende Blank og/eller grå

Finish Godt

Spredning efter ansøgning Glat

Belægning i hulrum Ja

Korrosionsbeskyttelse udendørs Meget god (25 - 75 år)

Kontrol af udførelse Let

Anvendelsesområder Udendørs for lang levetid

Livstidsomkostninger Meget lav

Katodisk beskyttelse Meget godt

Tabel 1 – Varmgalvanisering i tabelform.

Materialetykkelse 
(mm) 

Min lokal 
lagtykkelse 
(μm)

Min genem-
snitlig lag-
tykkelse (μm)

Stål > 6 70 85

Stål > 3 -  6 55 70

Stål  1,5 -  3 45 55

Stål < 1,5 35 45

Tabel 2 – Minimumværdier for lagtykkelse.
Standard zinkbelægning i henhold til SS-EN ISO 1461:2009.
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ZINKOVERFLADENS UDSEENDE
Zinkoverfladens udseende afhænger af flere faktorer. Varmforzinkning af stål med eller uden lavt 
indhold af kisel og fosfor giver lyse og blanke zinklag. I udendørsmiljøer bliver overfladen med 
tiden mat og lysegrå. På stål, der har et højere indhold af kisel og fosfor, bliver overfladen oftest 
mat, ru og med en lysegrå til mørkegrå farve. Ofte bliver overfladen ikke ensfarvet grå, men får 
et flammet udseende med delvist matgrå og delvist blanke overflader. De mørkegrå zinklag har 
kun æstetisk betydning, idet de giver samme eller endda bedre korrosionsbeskyttelse (ved ens 
lagtykkelse) som de lyse lag. De grå zinkbelægninger har normalt højere lagtykkelse og dermed 
længere levetid.

I henhold til SS-EN ISO 1461:2009 skal genstandens overflader være fri for synlige defekter som 
blærer, torne, zinkaske, flux og ubelagte områder. Klumper, dryp og tykke løb er ikke tilladt, 
hvor de kan forstyrre brugen af den varmgalvaniserede genstand. Tilstedeværelsen af   mørkere 
grå områder, et cellulært mønster, nogle ujævnheder i overfladen eller ”hvid plet” (hvid rust) er 
ikke grund til at klage. Mindre ubestrøede pletter kan efterlades ubestrøede, mens en lokal plet 
større end ca. 50 mm² bør repareres. Den mest almindelige måde at reparere på er maling med 
zinkholdig maling.

HVID RUST
På varmgalvaniserede overflader, der er udsat for stående vand eller langvarig kondens, kan 
der dannes en belægning af såkaldt hvid plet (”hvid rust”) på overfladen. Ved æstetiske krav til 
overfladen bør varmgalvanisering undgås i sådanne miljøer. Hvide pletter dannet efter kortvarig 
eksponering har normalt ingen betydning for korrosionsbeskyttelsens levetid.

KORROSIVITET
Zink korroderer jævnt over overfladen. Hvor meget det korroderer afhænger af miljøet;
Sparsomt bebygget: ca. 1-2 μ/år
Bymiljø: ca. 2-5 μ/år
Industri: ca. 6-10 μ/år
Kyst: ca. 5-9 μ/år

MILJØ
Belægning med zink er langt den bedste metode til at beskytte jern mod rust, både af 
økonomiske og økologiske årsager. Varmgalvaniseret stål kan genbruges, omkring 80 procent af 
tilgængelig zink genbruges.

Næst efter jern er energibehovet til produktion af zink fra malm det laveste af alle metaller, og 
genanvendelsesprocenten for zink er i øjeblikket tæt på 80 %. Energibehovet til produktion af 
genbrugsmateriale er kun 4-5 % af energibehovet til produktion fra malm, hvilket betyder et lavt 
energiforbrug. Set fra perspektivet ”husholdning med naturressourcer” indtager zink således en 
positiv position i forhold til andre uædle metaller.

Korrosionen af zink i Norden er lav i dag, hvilket betyder, at afstrømningen af zink fra 
varmgalvaniserede produkter i samfundet er på et meget lavt niveau. At Nordens 
varmgalvanisatorer også har valgt at bruge zink af højeste renhed, Special High Grade, 
minimerer spredningen af uønskede forurenende stoffer. Varmgalvaniseringsanlæg er ikke en 
miljøtrussel.

Miljøbelastningen fra varmgalvaniseringsprocessen er løbende blevet reduceret i flere år. I 
den miljøvurdering, der blev gennemført på EU-niveau i begyndelsen af det 21. århundrede, 
har det vist sig, at varmgalvaniseringsanlæg ikke udgør nogen risiko for hverken miljøet 
omkring anlægget eller for de mennesker, der arbejder der. Den vigtigste grund til at vælge 
varmgalvanisering er dog ikke, at selve processen er gået gennem EU-inspektionsnålens snævre 
øje. Det er i stedet den kraftige forøgelse af vedligeholdelsesfri levetid, som en konstruktion får, 
når den er varmgalvaniseret. Det er her den helt store miljøgevinst tages hjem!
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VEDLIGEHOLDELSE

VEDLIGEHOLDELSE OG REPARATION AF ZINKOVERFLADER:
1. Undersøg overfladen grundigt. Ubehandlede pletter større end 50 mm² bør repareres.
2. Slib eventuelle ujævnheder omkring pletten ned.
3. Mal med zinkholdig maling.
4. Lad det tørre.
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PULVERLAKERING
Forskellige typer pulverlakering bliver mere og mere almindelige på galvaniserede varer. I 
meget vanskelige omgivelser, ved krav om lang levetid, stort udvalg af farver og ønsker om en 
miljøvenlig proces, er pulverlakering en rigtig god malemetode.

FORZINKNING + PULVERLAKERING
Kombination af to beskyttende behandlinger, hvor lakken hærdes til underlaget. Resultatet er en 
lak, som ikke skaller af. Processen sikrer produktet en lang levetid. Velegnet hvor der stilles store 
krav til korrosionsbeskyttelse eller bedre overfladefinish og farve.

Ud over god korrosionsbeskyttelse har pulvermalingen gode mekaniske egenskaber, som god 
slag- og slidstyrke, og også gode strækegenskaber. En stor fordel ved pulvermaling er, at man 
kan påføre tykke lag i en enkelt sprøjtning, hvor man med vådmaling må lægge flere lag for at 
opnå samme lagtykkelse. Eventuelle skader i malingslaget efterbehandles med alkydmaling. 

PROCES
Varerne passerer gennem en række forbehandlingsbade inden pulverlakering. Affedtning, 
skylning, ætsning, skylning, fosfatering og tætning er eksempler på procestrin, der kan indgå. 
Herefter skal varerne tørre. Pulvermaling påføres tørt uden opløsningsmiddel ved hjælp af 
elektrisk opladning af malingpulverpartiklerne, hvilket betyder en spændingsforskel mellem 
genstand og pulverpartikler (elektrostat, friktion).

Da den elektriske kraft er ens på hele overfladen af   det objekt, der skal males, fordeles 
pulvermalingspartiklerne jævnt og præcist over hele objektet. Efter pulverpåføring hærdes 
pulvermalingen på genstanden ved 160-200 grader i 10-20 minutter, afhængig af genstandens 
tykkelse. Når genstanden kommer ud af ovnen og er afkølet, er den klar til at blive håndteret.

MILJØ
Pulverlak er det mest miljøvenlige alternativ, der findes til beskyttelse og farvning af 
zinkbelægningen. Pulverlak er helt fri for opløsningsmidler og har stort set erstattet 
opløsningsmiddelbaseret vådmaling. Ved hjælp af et genbrugssystem kan næsten 100 procent 
af oversprøjtet materiale genbruges.

VEDLIGEHOLDELSE 

VEDLIGEHOLDELSE OG REPARATION AF LAKEREDE OVERFLADER:
1. Undersøg overfladen grundigt. Mindre skader i laklaget repareres ifølge næste punkt. Ved 

skader større end 50 mm² bør zinkoverfladen repareres først, ifølge instruktionerne herover
2. Slib eventuelle ujævnheder omkring skaden ned.
3. Reparer med alkydmaling.
4. Lad det tørre.

PULVERLACKERING

ZINKFOSFATERING

VARMFÖRZINKNING

STÅL



 7 / 10

TRÆDETALJER
Træ er et naturprodukt, som hele tiden forandrer sig. Også efter bearbejdning. Farveforskelle, 
uregelmæssigheder og små revner kendetegner ægtheden af massivt træ og er ikke årsag til 
reklamation.
Træmøbler reagerer kraftigt på forandringer i luftfugtigheden. Det er derfor vigtigt, at du 
efterspænder skruerne med jævne mellemrum.
Behovet for vedligeholdelse varierer kraftigt, afhængig af hvor udsatte overfladerne er for sol, 
vand og mekanisk slid. En god regel er at tjekke overfladerne mindst to gange om året og straks 
sætte ind med vedligeholdelse der, hvor det er nødvendigt.
Vær ekstra opmærksom på vandrette overflader, hvor angreb af skimmelsvamp kan opstå 
relativt hurtigt. Skimmelsvamp trives ved gunstige fugtforhold på overfladen. Også i godt vejr 
kan luftfugtigheden være relativt høj og forårsage skimmelvækst. Skimmelsvamp ødelægger ikke 
træet, men kan indirekte bane vej for andre trænedbrydende svampe, da den medvirker til at 
bevare fugten på overfladen i lang tid.

FYR
Fyr er en let og blød træsort med gode egenskaber til anvendelse udendørs.

OVERFLADEBEHANDLING AF FYR
Fyr – Linax-imprægneret skandinavisk fyr (royalbehandlet)
For at fyrretræ skal kunne klare et hårdt udendørsklima, gennemgår træet en linoliebehandling 
efter Linax-metoden (royalbehandling). Det er to træbeskyttelsesbehandlinger, som bidrager 
til en suveræn holdbarhed og virkelig god formstabilitet. Først foretages en imprægnering for 
at sikre en god beskyttelse mod råd. Saltopløsningen, der bruges ved imprægneringen, er 
miljøvenlig og uden krom og arsenik. Derefter foretages linoliebehandlingen i 80 grader varm 
linolie i vakuum. Olien er helt fri for opløsningsmidler.

Fyr – Varmebehandlet fyr (ThermoWood®)
ThermoWood® er et svanemærket materiale, som består af frisk kvistsorteret fyrretræ fra 
miljøcertificeret skovbrug i det nordlige Sverige. Varmebehandlingen giver høj formstabilitet 
og minimal revnedannelse. Samtidig gør behandlingen træet fri for harpiks og giver en høj 
modstandsdygtighed mod råd og svamp. Der bruges ingen sundheds- eller miljøskadelige 
kemikalier i varmebehandlingen. Materialet er derfor bæredygtigt, da det både kan genbruges 
og forbrændes uden negative konsekvenser for miljøet.

ASK
Ask er en tung, hård og sej træsort. Til udendørs brug bør det behandles. 

Ask – Varmebehandlet ask (ThermoAsh)
Den varmebehandlede ask kommer fra bæredygtige og certificerede skove rundt om i 
Europa. Varmebehandlingen giver høj formstabilitet og minimal revnedannelse. Samtidig gør 
behandlingen træet fri for harpiks og giver en høj modstandsdygtighed mod råd og svamp. Der 
bruges ingen sundheds- eller miljøskadelige kemikalier i varmebehandlingen. Materialet er derfor 
bæredygtigt, da det både kan genbruges og forbrændes uden negative konsekvenser for miljøet.
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EG
Eg er en meget hård, tæt og stærk træsort. Eg er med sit høje indhold af garvesyre en meget 
solid træsort til udendørs miljøer.

OVERFLADEBEHANDLING AF EG
Eg – teakolie
Med jævnlig behandling elimineres gråning af træet, og overfladen bevarer sin oprindelige brune, 
fløjlsglatte kvalitet.

JATOBA
Alt jatoba, der leveres, er FSC-certificeret. Jatoba hører til de mest udnyttede og importerede 
træsorter fra Sydamerika. Det er et tungt og hårdt træ. Takket være sin høje densitet (890 kg/
m3) er jatoba meget modstandsdygtigt mod hærværk (mekaniske skader, fx ridser), råd, svamp, 
skimmel og insekter.

OVERFLADEBEHANDLING AF JATOBA
Jatoba – ubehandlet
Vi anbefaler jatoba trælameller uden overfladebehandling. Ubehandlet træ kræver minimal 
vedligeholdelse, og dets kvalitet bevares på samme niveau i mange år. Når træet ældes, 
forandres det gradvist fra mellembrunt til sølvgråt, noget der også er kendetegnende for andre 
træsorter.

Jatoba – teakolie
På kundens forespørgsel kan vi levere jatoba trælameller behandlet med teakolie. Med en 
regelmæssig behandling elimineres gråningen af træet, og overfladen bevarer sin oprindelige 
brune, fløjlsglatte kvalitet. Det medvirker også til, at træet bevarer en vis fugtighedsgrad. 
Behandlet træ kræver tilbagevendende behandlinger med teakolie.

VEDLIGEHOLDELSE

VEDLIGEHOLDELSE AF UBEHANDLET TRÆ:
1. Vask overfladen med et mildt rengøringsmiddel. Har møblet været udsat for fx sortskimmel-

angreb, kan behandling med natriumhypoklorit (klor) i nogle tilfælde være den eneste måde 
at fjerne og blege misfarvningen på.

2. Skyl godt.
3. Lad træoverfladen tørre.

VEDLIGEHOLDELSE AF OLIERET TRÆ:
1. Vask overfladen med et mildt rengøringsmiddel. Har møblet været udsat for fx sortskimmelangreb, 

kan behandling med natriumhypoklorit (klor) i nogle tilfælde være den eneste måde at fjerne 
og blege misfarvningen på. 

2. Skyl godt.
3. Lad træoverfladen tørre.
4. Skrab revnet og flagende olie af.
5. Slib gråt træ væk.
6. Slib let de intakte overflader, der skal olieres.
7. Behandl 1-3 gange med passende træolie. Følg omhyggeligt instruktionerne på emballagen.
8. Afhængigt af alder og tilstand er der behov for forskelligt forberedende arbejde. Tal med 

fagforhandleren.
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TRÆERSTATNING
RESYSTA
Resysta er et fiberforstærket hybridmateriale fremstillet af risskaller, hvilket giver en god økobalance.
Resysta ligner træ og udmærker sig ved slidstyrke, termisk stabilitet og kemisk resistens. 
Til forskel fra træ er Resysta udvidelses-, splint- og revnefrit, det gråner ikke og tåler svampe- 
og insektangreb. Produkter af Resysta er meget holdbare uden at kræve speciel pasning eller 
vedligeholdelse og passer derfor især til udendørs brug såsom parkmøbler.
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