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VEDLIGEHOLDELSE AF 
OVERFLADEBEHANDLET STÅL
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.

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. 

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.

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.

PULVERLAKERING
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. Pulverlak er det mest miljøvenlige alternativ, der findes til beskyttelse 
og farvning af zinkbelægningen. Pulverlak er helt fri for opløsningsmidler. 

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.


