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Nästan alla stålkonstruktioner måste rostskyddas. Undantaget är de som står inomhus i torr luft. Ett
rostskydd kan utföras på flera olika sätt, men de vanligaste är att stålet målas med rostskyddsfärg eller
att det varmförzinkas. Innan detta kan utföras måste stålet förbehandlas. Det är viktigt att den utförs
noggrant för annars kan kvarvarande föroreningar börja rosta under färg- eller zinkskiktet. Rapporten
behandlar de ovan nämnda metoderna, dess egenskaper och miljöpåverkan samt kostnader för systemen.
De rostskyddsmetoder som används har alla en negativ påverkan på naturen och hälsan. Hur stor den är
beror på vilken sorts beläggning som används. Men man måste också tänka på att de faktiskt skyddar
stålet och ökar livslängden och därigenom ger ett bättre resursutnyttjande. Att säga hur mycket ett
system kostar är inte helt lätt. Dessa kostnader beror på flera saker. Den största skillnaden gör mängden
stål, men det beror även på till exempel tjocklek och typ av skikt. Resultatet av studien är ett antal
tabeller där konstruktörerna själva kan gå in och välja det system som, med tanke på ekonomi och
miljöfrågor samt skiktets egenskaper, passar bäst till konstruktionen. Även ett snabbvalssystem har
utvecklats där man väljer enbart efter en kategori, till exempel den billigaste eller den starkaste.
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Sammanfattning 
Nästan alla stålkonstruktioner måste rostskyddas. Undantaget är de som står inomhus i torr 
luft. Ett rostskydd kan utföras på flera olika sätt, men de vanligaste är att stålet målas med 
rostskyddsfärg eller att det varmförzinkas. Innan detta kan utföras måste stålet förbehandlas. 
Det är viktigt att den utförs noggrant för annars kan kvarvarande föroreningar börja rosta 
under färg- eller zinkskiktet. Rapporten behandlar de ovan nämnda metoderna, dess 
egenskaper och miljöpåverkan samt kostnader för systemen. 

De rostskyddsmetoder som används har alla en negativ påverkan på naturen och hälsan. Hur 
stor den är beror på vilken sorts beläggning som används. Men man måste också tänka på att 
de faktiskt skyddar stålet och ökar livslängden och därigenom ger ett bättre resursutnyttjande. 

Att säga hur mycket ett system kostar är inte helt lätt. Dessa kostnader beror på flera saker. 
Den största skillnaden gör mängden stål, men det beror även på till exempel tjocklek och typ 
av skikt.  

Resultatet av studien är ett antal tabeller där konstruktörerna själva kan gå in och välja det 
system som, med tanke på ekonomi och miljöfrågor samt skiktets egenskaper, passar bäst till 
konstruktionen. Även ett snabbvalssystem har utvecklats där man väljer enbart efter en 
kategori, till exempel den billigaste eller den starkaste. 
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Abstract 
Almost every steel structure has to be provided with an anti-corrosive treatment. The 
exception is indoor structures in a dry climate. An anti-corrosive treatment may be achieved 
in various ways. The most common way is to apply a zinc layer or to paint the structure with 
an anti-corrosive paint. It is important to clean the steel accurately as a preliminary treatment. 
Otherwise, remaining particles may cause corrosion under the coating. This report describes 
the above mentioned methods, their properties, environmental influence and costs. 

The anti-corrosive treatments in use have all a negative influence on environment and health. 
On the other hand the coatings protect and increase the lifespan of the steel, and therefore 
improves the use of steel resources. 

The cost of an anti-corrosive treatment is difficult to estimate. It depends, among other things, 
on the quality of steel and the type and thickness of the coating. 

The result of this study is a number of tables helping the engineer to choose an anti-corrosive 
treatment, considering economy, environmental influence and coating quality. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
WSP Group är ett konsultföretag med affärsområdena Arkitektur, Byggprojektering, 
Environmental, International, Management, Samhällsbyggnad och Systems. På WSP 
Byggprojektering i Linköping jobbar nio konstruktörer med att projektera byggnader av olika 
slag. När stål används i konstruktioner måste detta rostskyddas. Dock finns ett undantag, och 
det är stålkonstruktioner inomhus i torr luft. För att kunna välja ”rätt” rostskydd till rätt 
omgivning, krävs att kunskap finns om de olika systemen. En kunskap som i dagens läge ses 
som specialkompetens. Och därför överlämnas valet till smeden, som är den person som ska 
applicera systemet. Men på grund av dagens krav på ritningar, projektets ekonomi och 
miljöriktiga val, ökar behovet av att denna kunskap finns hos konstruktörerna. 

1.2 Syfte 
Syftet med rapporten är att ge konstruktörerna ett underlag för att i framtiden själva kunna 
välja rostskyddssystem. Detta kommer att göras utifrån ett tekniskt, kostnads- och 
miljöperspektiv. Resultatet ska bli en tabell eller liknande där man enkelt kan gå in och titta 
på systemens olika egenskaper och utifrån det ta fram det för ändamålet mest lämpade. 

1.3 Metod 
Utgångspunkten för rapporten är BSK 991, kap 8.7 som handlar om rostskydd. Här finns sex 
olika tabeller med ett antal system vardera. Dessa tabeller visar de system som kan användas 
för de olika korrosivitetsklasserna, C2-C5M och Im1-Im3. Korrosivitetsklassen C1 finns 
också, men är för konstruktioner inomhus i torr luft och behöver därmed inget rostskydd. 

Information om de olika rostskyddsmetoderna och ämnen som ingår har hämtats både från 
tryckt litteratur och från Internet. Kostnader för systemen med enbart målning har jag fått 
hjälp med från ytbehandlingsföretaget LYTAB (Nya Linköpings Ytbehandling AB) i 
Linköping och kostnader för varmförzinkningen kommer från Häfla Bruk AB. 

Första steget blev att ta reda på vilka olika sätt stål kan rostskyddas på, för att sedan gå in på 
hur de olika metoderna fungerar och hur de påverkar miljö och hälsa. Andra delen av arbetet 
bestod av att ta reda på kostnader för de olika systemen, det vill säga att ta fram ett ungefärligt 
pris per kvadratmeter, eller någon form av förhållande mellan kostnaderna för systemen. 

1.4 Avgränsningar 
Rostskydd av en konstruktion går att utföra på flera olika sätt. I denna rapport kommer de två 
vanligaste metoderna att behandlas ingående. Dessa är rostskyddsmålning och 
varmförzinkning. Det är de två olika metoderna som BSK 99 föreskriver. Vad det gäller 
rostskyddsfärger finns det ett antal sorter indelade efter bindemedlet de innehåller. Här 
koncentrerar jag mig på de fem sorterna som BSK 99:s system innehåller, det vill säga alkyd, 
akryl, epoxi, polyuretan och oxiranester. Jag kommer även att ta upp hur en konstruktion ska 

 
1 BSK 99 står för Boverkets Handbok om Stålkonstruktioner från 1999 
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utformas för att från början minska risken för att rost uppstår. Andra rostskyddsmetoder 
kommer endast att omnämnas. 
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2 Korrosion 
Järnets rostning och frågan om hur man ska skydda sig mot rostning har 
sysselsatt människan alltsedan hon började kunna framställa och använda 
järn. Den första korrosionsteorin torde ha formulerats av Plinius d ä, död 
79 e Kr vid Pompeji undergång. Plinius konstaterade att ”rost är det straff 
gudarna pålagt järnet därför att det lät sig användas till svärd och andra 
krigiska föremål”. 

(Andersson Johan m.fl., sid. 248, 1997) 

Att järn rostar är alltså inget som framträtt på senare tid, även om den kanske ökat sedan 
Plinius formulerade sin teori. Utan det är någonting som funnits länge. Själva ordet korrosion 
kommer av det latinska verbet corrodere, och det betyder sönderfräta (TEOkonsult, 2004, 
[www]). Detta är i princip vad som händer. 

När metallen kommer i kontakt med syret i luften och elektrolyten (som till exempel kan vara 
regnvatten tillsammans med luftföroreningar) sker en kemisk reaktion. Restprodukterna som 
bildas kallas korrosionsprodukter, eller ibland även patina (Bertling m.fl., 2002).  

För att stål ska rosta i luft, krävs två saker: syre och en elektrolyt. Vidare måste temperaturen 
vara över 0° C, annars fryser elektrolyten. Normalt rostar inte stål om den relativa 
luftfuktigheten är under 60 %. Undantaget är om ytan är mycket förorenad.(Handbok i 
rostskyddsmålning, 1999) 

För konstruktioner under vatten är det flera faktorer som påverkar, till exempel salthalt, ph-
värde, föroreningar med mera. Störst är den nära ytan eftersom syretillförseln där är stor. 

Samma sak gäller för konstruktioner under jord. Korrosionen är också större vid grundvattnet 
och vid övergång mellan sand- och lerjord.  

2.1 Typ av korrosion 
Korrosion kan ske i två former: våt och torr. Torr korrosion är en oxidation i torra gaser och 
är en form av kemisk korrosion medan den våta korrosionen sker i fuktig miljö och är av 
elektrokemisk natur. I denna rapport kommer jag att behandla enbart den fuktiga korrosionen 
som är den som sker i atmosfären. 

Våt korrosion delas sedan in i kategorier beroende på dess utbredning. Det handlar om jämn 
och lokal korrosion samt gropfrätning. Jämn korrosion är när rosten är jämnt fördelat över 
hela stålytan. Vid lokal korrosion är rostningen begränsad till vissa mindre områden. När 
korrosionen är koncentrerad till vissa små punkter kallas det gropfrätning. Den kan snabbt gå 
ner i materialet och orsaka hål vilket är farligt för hållfastheten. 

2.2 Korrosionscell 
En korrosionscell är det område där korrosionen äger rum. De är mikroskopiskt små, och 
uppstår på grund av att konstruktionsmetallerna innehåller många små olika beståndsdelar 
som till exempel slaggrester eller andra metaller. Dessa beståndsdelar har olika 
elektrokemiska egenskaper. 
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Cellen är strömalstrande och fungerar så att den mindre ädla metallen blir anod och den andra 
katod. Dessa har olika elektrokemisk laddning som gör att en strömvandring uppstår. Denna 
strömvandring går från katoden till anoden vidare ut i elektrolyten och tillbaka till katoden. 
Transporten av strömmen i elektrolyten sker med hjälp av metallpartiklar som lösts från 
anoden, det vill säga den mindre ädla metallen. På så sätt rostar den. (Korrosion SBI, 
Handbok i rostskyddsmålning, 1999, TEOkonsult, 2004) 

Om en metall är ädel eller inte kan utläsas ur Tabell 1 nedan. Den redovisar 
elektrodpotentialen, en, i volt för några olika metaller i havsvatten. En mindre ädel metall 
skyddar en mera ädel metall. 

Tabell 1. Galvanisk spänningsserie (TEOkonsult [www]) Oädelt material 
angrips och 
skyddar det 
ädlare 
materialet. 
Så t.ex. skyddas 
rostfritt av stål 
men inte av 
guld, stål av 
zink men inte av 
tenn. 

 Metall en (volt) "havsvatten" 
Ädlast (katod) Guld (Au) +0,42 

Titan (Ti) +0,38 
Silver (Ag) +0,30 

 Platina (Pt)   
Rostfritt* passivt +0,05  
Koppar (Cu)  +0,02 
Tenn (Sn) -0,26 
Rostfritt* aktivt -0,29 
Bly (Pb) -0,31 
Stål -0,46 
Aluminium (Al) -0,51 
Aluzink -0,70 
Förz. Stål -0,81 
Zink (Zn) -0,86 

Oädlast (anod) Magnesium (Mg) -1,36 
 

* Passiv är en metallyta som fått en osynlig tunn reaktionshindrande beläggning, en hinna av kromoxid 
skapad av luftens syre. I syrefattig miljö kan inte ett passivt skikt bildas, varför metallen är i ett aktivt 
tillstånd. 
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3 Rostskyddsprinciper 
För att förhindra att stålet rostar så mycket att hållfastheten försämras finns några olika 
metoder: 

• Rostskyddsmålning (se avsnitt 4.2), Förzinkning (se avsnitt 4.3), Plastbeläggning 
och Metallbeläggning (annan metall än zink) 

Dessa metoder fungerar så att ytan beläggs med ett tunt skikt av en tät 
beläggning, färg, plast eller metall, och på så sätt förhindras elektrolyten från att 
komma i kontakt med stålet. De vanligaste metoderna är färg- och zinkskikt. 

• Katodiskt skydd 
I en korrosionscell är det anoden som rostar. Denna metod går ut på att stålet 
görs till katod och på så sätt förhindras rostning. Rent praktiskt görs detta genom 
att man kopplar samman stålet med en mindre ädel metall, vanligen zink, som då 
blir anod. 

• Rosthärdigt material (rostfritt stål, rosttrögt stål) 
Rostfritt stål är stål som innehåller minst 12 % krom. Kromet bildar tillsammans 
med syre en hinna av kromoxid. Denna osynliga hinna skyddar stålet mot 
korrosion. Rosttrögt stål är stål som till en början rostar och som då bildar en 
skyddande lager av rost. Därefter minskar korrosionen markant. Detta stål är 
dock inte mycket bättre än vanligt stål i vatten och jord. 

• Dimensionering med rostmån 
Konstruktionen överdimensioneras för att kunna tåla rost utan att riskera att 
hållfastheten försämras. 

• Avfuktning 
Ett annat sätt är att se till att konstruktionens omgivande miljö är tillräckligt torr, 
det vill säga att luftfuktigheten är tillräckligt låg. Detta kan åstadkommas 
antingen genom att man höjer temperaturen till 8-10 grader högre än 
utetemperaturen, eller genom avfuktning med speciella anordningar. 

• Inhibitorer 
Ämnen tillsätts, så kallade korrosionsinhibitorer, som motverkar anod- och 
katodprocessen i korrosionscellerna. 

• Lämplig konstruktiv utformning (se avsnitt 4.4) 
En konstruktions utformning är viktigt för att minska risken för att stålet ska 
börja rosta. Vid dimensioneringen ska man till exempel tänka på att undvika 
trånga anslutningar, skrymslen, vrår och spalter som kan samla smuts och fukt. 
Detta är ingen metod i sig, utan det krävs ytterligare skydd, till exempel 
rostskyddsmålning. Men med rätt utformning kan konstruktionen lättare motstå 
korrosion. 

Jag kommer i denna rapport behandla två metoder, rostskyddsmålning och förzinkning. Detta 
för att de är de vanligaste metoderna för stålkonstruktioner. Dessutom är det de två som BSK 
99 föreskriver i sina tabeller (Se tabell 7-13). Jag kommer även kortfattat gå igenom hur en 
konstruktion ska utformas för att förenkla rostskyddet. 
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4 Rostskyddssystem 
Ett rostskyddssystem bör omfatta förbehandling och beläggning av färg och/eller metallskikt. 

Vilken metod som ska användas påverkas av flera faktorer: 

• I vilken miljö ska konstruktionen användas? 

• Vad ska den tåla? Utsätts den för särskilda påfrestningar, t.ex. olja, kemikalier, höga 
temperaturer med mera? 

• Hur länge ska systemet hålla? 

• Vilken förbehandling ska användas? 

• Vilket underlag är det? Är stålet varmvalsat, kallvalsat eller förzinkat? 

Det första som måste göras är att fastställa vilken korrosivitetsklass konstruktionen tillhör. De 
klasser som finns är C1-C5M för konstruktioner i atmosfären och Im1-Im3 för konstruktioner 
i jord och vatten. Klasserna redovisas i Tabell 2 och Tabell 3. För varje korrosivitetsklass 
finns sedan en tabell över de olika rostskyddssystemen i BSK 99. (Se tabell 7-13)  

Dessa system består antingen av rostskyddsfärg eller av varmförzinkning med eventuellt 
färgskikt. För att komma fram till rätt system måste man bestämma hållbarheten på systemet, 
om den ska vara medel eller hög2. Medel motsvarar en livslängd på 5-15 år medan hög är 15 
år och uppåt (BSK 99). Förbehandlingsmetod måste också bestämmas. Den vanligaste 
metoden är blästring (Se avsnitt 4.1.2.1). Men även betning (Se avsnitt 4.1.2.4) och 
manuell/maskinell bearbetning (skrapning och stålborstning) (Se avsnitt 4.1.2.2) används. 
(Handbok i rostskyddsmålning, 1999) 

 
2 Definition enligt BSK 99: Hållbarheten betraktas som tiden till när den behandlade ytan brutits ned till Ri 3 
enligt SS 18 43 03 och anges i två grader; medel och hög hållbarhet. Ri-skalan går från R0 till R5 där R0 betyder 
ingen rost och R5 betyder 40-50 % rost. Till skalan hör också bilder som visar rostskyddsmålat stål angripet av 
rost i de olika graderna. 
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Tabell 2. Korrosivitetsklasser enligt SS-EN ISO 12944-2, med hänsyn till atmosfärens korrosivitet samt 
miljöexempel. (BSK 99) 

 
Utomhus Inomhus

C1 Mycket låg     --- Uppvärmda utrymmen med torr luft 
och obetydliga mängder  
föroreningar, t.ex. kontor, affärer, 
skolor, hotell. 

C2 Låg Atmosfärer med låga halter 
luftföroreningar. Lantliga områden.

Icke uppvärmda utrymmen med 
växlande temperatur och fuktighet. 
Låg frekvens av fuktkondensation 
och låg halt luftföroreningar, t.ex. 
sporthallar, lagerlokaler. 

C3 Måttlig Atmosfärer med viss mängd salt eller 
måttliga mängder luftföroreningar. 
Stadsområden i lätt industrialiserade 
områden. Områden med inflytande 
från kusten

Utrymmen med måttlig fuktighet 
och viss mängd luftföroreningar från 
produktionsprocesser, t.ex.  
bryggerier, mejerier, tvätterier.

C4 Hög Atmosfärer med måttlig mängd salt 
eller påtagliga mängder 
luftföroreningar. Industri och 
kustområden.

Utrymmen med hög fuktighet och 
stor mängd luftföroreningar från 
produktionsprocesser, t.ex.  
kemiska industrier, simhallar, 
skeppsvarv. 

C5-I Mycket hög
(Industriell)

Industriella områden med hög 
luftfuktighet och aggressiv atmosfär.

Utrymmen med nästan permanent 
fuktkondensation och stor mängd 
luftföroreningar. 

C5-M Mycket hög
(Marin) 

Kust- och offshoreområden med stor 
mängd salt.

Utrymmen med nästan permanent 
fuktkondensation och stor mängd 
luftföroreningar. 

Exempel på typiska miljöer i den tempererade klimatzonen (Informativ) Korrosivitets- 
klass 

Miljöns  
korrosivitet

 
Tabell 3 Korrosivitetsklasser för vatten och jord samt miljöexempel (BSK 99) 

Korrosivitetes-
klass

Omgivning/
användningsmiljö

Exempel

Im1 Sött vatten Vattenkraftverksanläggningar
Im2 Havsvatten eller

bräckt vatten
Hamnanläggningar

Im3 Jord Nedgrävda tankar, rörledningar  
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4.1 Förbehandling 
Förbehandlingen är en viktig del av rostskyddssystemet. Om den är dålig blir hela systemet 
dåligt oavsett hur bra de yttre skikten är. 

Dess uppgift är att tvätta stålytan ren från rost, valshud, olja, salter, fett, fukt och andra 
föroreningar. Den ska också ge underlag för god vidhäftning mellan stål och färg. Det är 
väldigt viktigt att allt fett och olja som eventuellt finns på ytan tvättas bort före blästring. 
Annars slås fettet in i stålytan av blästermedlet vilket ger ett dåligt skydd (Smidfelt, Bertil). 
Andra föroreningar är naturligtvis också viktigt att avlägsna innan systemet appliceras 
eftersom rester av till exempel valshud kan börja rosta under färg- eller zinkskiktet. 

4.1.1 Avfettning 

De utifrån kommande föroreningarna är olja, fett, fukt, salter och andra föroreningar. För att 
få bort dessa krävs en avfettning. Detta kan ske med hjälp av olika medel: 

• Vattenlösligt tvättmedel 

• Hetvatten eller vattenånga som under högt tryck och ofta tillsammans med alkaliska 
tvättmedel sprutas på stålytan 

• Emulsionsavfettning3 

• Organiskt lösningsmedel, vanligen lacknafta 

(Handbok i rostskyddsmålning, 1999) 

Vilken metod som används beror på vilka föroreningar som finns på stålet men också storlek 
och läge på objektet. (Handbok i rostskyddsmålning, 1999) 

4.1.2 Mekanisk rengöring 

Valshud och rost däremot är föroreningar som sitter fast betydligt hårdare än de föregående. 
Detta betyder att det krävs andra metoder för att avlägsna dem från stålet. Det finns fyra olika 
sätt att göra det på: 

• Blästring 

• Manuell/maskinell bearbetning (skrapning och stålborstning) 

• Flamrensning 

• Betning 

4.1.2.1 Blästring 

Blästring är den vanligaste av dessa rengöringsmetoder. Och också den som är effektivast 
enligt korrosionsinstitutet (1999). Blästring innebär att små korn, vanligtvis sandkorn, sprutas 
med hög hastighet mot stålytan och på så sätt avlägsnas rosten och valshuden. Metoden gör 
 
3 Det är en blandning av avfettning med tvättmedel och organiska lösningsmedel. Den går till så att 
rengöringsmedlet sprutas på ytan och sedan får det verka i några minuter. Därefter sprutas vatten på och 
rengöringsmedlet med lösta föroreningar emulgeras då i vattnet och spolas bort. 
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också att ytan ruggas upp och får en viss profil. Efteråt måste ytan rengöras från kvarvarande 
blästermedel och damm. Detta kan ske med dammsugare, ren och torr tryckluft eller ren 
borste. (Handbok i Rostskyddsmålning, 1999) 

Blästring kan ske på några olika sätt. 

• Fristråleblästring/Tryckluftsblästring. Torrt blästermedel blåses med hjälp av tryckluft 
mot stålytan. Detta är den vanligaste förbehandlingsmetoden, både för större ytor 
utomhus och i fasta stationer. 

• Fukt- och våtblästring. Blästermedlet blandas med en mindre respektive större mängd 
vatten. Detta görs för att minska eller förhindra damningen som uppstår vid 
fristråleblästring. 

• Vakuumblästring. Arbetar i ett helt slutet system som blir näst intill dammfritt. För 
denna metod krävs ett blästermedel som är återanvändningsbart. 

• Slungblästring. Görs i helt inneslutna fasta stationer. Denna metod är annorlunda på så 
sätt att den har ett antal skovelhjul som slungar blästermedlet mot stålytan. 

• Vattenblästring. Vatten sprutas med högt tryck mot ytan som på så sätt rengörs. Denna 
metod är miljövänlig då det endast är vatten som med högt tryck sprutas mot ytan. 
Den är speciellt bra vid rengöring före ommålning av stora stålkonstruktioner. Den ger 
ingen uppruggning av ytan.  

(Handbok i Rostskyddsmålning, 1999, 
Handbok i Rostskyddsmålning, 1961) 

Som jag tidigare nämnde är det av stor betydelse att förbehandlingen utförs noggrant för att 
inga fel ska uppstå i systemet senare. Därför är det viktigt att kunna tala om vilken grad av 
förbehandling som önskas. För bedömning av ytan efter behandlingen har en skala tagits fram 
med graderna 1, 2, 2 ½ och 3. De betecknas olika beroende på vilken förbehandlingsmetod 
som används. Blästring betecknas Sa och är en förkortning av Sandblästring. (Handbok i 
Rostskyddsmålning, 1999) 

Förbehandlingsgraderna för blästring är: 

Sa 1 Lätt blästring 

Betraktad utan förstoring skall stålytan vara fri från synlig förorening av olja, fett 
och smuts och från löst sittande valshud, rost, lager av målningsfärg och andra 
föroreningar. 

(Handbok i rostskyddsmålning, 1999) 

Sa 2 Noggrann blästring 

Betraktad utan förstoring skall stålytan vara fri från synlig förorening av olja, fett 
och smuts och från det mesta av valshud, rost, lager av målningsfärg och andra 
föroreningar. Alla resterande föroreningar ska sitta ordentligt fast. 

(Handbok i rostskyddsmålning, 1999) 
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Sa 2 ½  Mycket noggrann blästring 

Betraktad utan förstoring skall stålytan vara fri från synlig förorening av olja, fett 
och smuts och från valshud, rost, lager av målningsfärg och andra föroreningar. 
Kvarvarande spår av föroreningar får synas endast som svag missfärgning i form 
av prickar och ränder. 

(Handbok i rostskyddsmålning, 1999) 

Sa 3  Blästring till ren metall 

Betraktad utan förstoring skall stålytan vara fri från synlig förorening av olja, fett 
och smuts och skall vara fri från valshud, rost, lager av målningsfärg och andra 
föroreningar. Stålytan skall ha en enhetlig metallfärg. 

(Handbok i rostskyddsmålning, 1999) 

Blästermedel 

Val av blästermedel påverkas av flera faktorer. Det är stålytans rostgrad, önskad ytråhet, 
blästermedlets avverkningsförmåga, aktuell blästerutrustning och om blästermedlet är 
återanvändningsbart. Det kan vara både metalliska eller icke-metalliska medel. Ett metalliskt 
medel som ofta används i stationsanläggningar är så kallad stålsand. Det är ett samlingsnamn 
på medel av gjutjärn eller gjutstål. Det slits inte så fort vilket gör att det kan användas flera 
gånger och detta gör det hela mer ekonomiskt (Lars Jansson, Robert Leino). Bland de 
ickemetalliska finns till exempel olika metallslagger som järnslagg eller nickelslagg, eller 
olivinsand, som är ett bergartsmineral. Det finns även några speciella medel som kan 
användas, till exempel glaspärlor, koldioxid i pelletsform, bikarbonat- och stärkelsepulver. De 
två sista kan bland annat användas till lättblästring, som är en blästringsform med lägre tryck 
än vanligt.(Handbok i Rostskyddsmålning, 1999) 

Stålytor kan blästras med alla olika blästermedel. På förzinkade ytor däremot får inte 
blästermedel som innehåller metalliskt järn användas. Detta på grund av att rester av det kan 
orsaka bimetallkorrosion. Detta gäller även för rostfria ytor. (Handbok i Rostskyddsmålning, 
1999) 

4.1.2.2 Manuell/maskinell bearbetning 

Skrapning och stålborstning är en metod som främst används där blästring inte är aktuellt. Till 
exempel på ett raffinaderi, där är blästring inte möjlig på grund av att kornen inte får komma 
in i maskineriet (Smidfelt Bertil). Eller när inte så höga krav finns på rostskyddet. Båda två 
momenten måste också utföras, det vill säga enbart borstning eller enbart skrapning är inte 
tillräckligt. 

Manuell/maskinell bearbetning betecknas St som är en förkortning av Stålborstning och här 
finns endast två grader. 

St 2 Noggrann manuell/maskinell bearbetning 

Betraktad utan förstoring skall stålytan vara fri från synlig förorening av olja, fett 
och smuts och från löst sittande valshud, rost, lager av målningsfärg och andra 
föroreningar. 
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(Handbok i rostskyddsmålning, 1999) 

St 3 Mycket noggrann manuell/maskinell bearbetning 

Som för St 2 men stålytan skall bearbetas mycket noggrannare så att den visar 
metallglans, som härrör från stålet. 

(Handbok i rostskyddsmålning, 1999) 

4.1.2.3 Flamrensning 

Flamrensning innebär att man använder en gasbrännare som förs över stålytan. Den snabba 
temperaturhöjningen gör att valshud och rost lossnar på grund av de höga mekaniska 
spänningar som uppstår. Samtidigt förbränns oljor, fetter och andra brännbara föroreningar. 
Därefter krävs det att ytan borstas, så att inget löst material ligger kvar på ytan. Denna metod 
bör inte, enligt rostskyddshandboken, (1999), användas på stål med godstjocklek mindre än 5 
mm. Flamrensning betecknas Fl som kommer från samma ord. Här finns endast en grad.  

Fl Betraktad utan förstoring ska stålytan vara fri från valshud, rost, lager av 
målningsfärg och andra föroreningar. Kvarvarande rester får synas endast som en 
missfärgning av stålytan. 

(Handbok i rostskyddsmålning, 1999) 

Enligt handbok i rostskyddsmålning, (1999), är detta en metod som inte används så ofta i 
Sverige, däremot förekommer den i de stora industriländerna ute i Europa. 

4.1.2.4 Betning 

Betning är en kemisk rengöringsmetod. Genom att sänka ner stålet i ett syrabad rengörs det 
från rost och valshud. Innan krävs dock en avfettning. Efteråt tvättas stålet rent med sötvatten. 
Inga rester från syran får finnas kvar eftersom de efter målning kan orsaka underrostning. 

Betning kan utföras i olika bad. 

• Betning i enkla syrabad. Det kan vara till exempel salpetersyra, svavelsyra, saltsyra 
eller fosforsyra. 

• Betning i blandsyrabad, det vill säga ett bad som består av en blandning av flera olika 
syror. 

• Alkalisk betning, består av natronlut med diverse tillsatser. Används mest för 
aluminium. 

• Elektrolytisk betning, kan ske i såväl sura, alkaliska som neutrala bad. 

Dessa bad ger upphov till farligt avfall i form av förbrukade betbad och förorenat sköljvatten. 
(Beskrivning av verkstadsindustri, 2002-2003) 
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4.1.3 Rostgrad 

En annan sak som påverkar förbehandlingens resultat är stålytans skick innan behandlingen 
påbörjas. Denna bedömning görs utifrån ännu en skala, rostgradsskalan, med fyra olika nivåer 
från A-D. A är bäst. 

A Stålyta till stor del täckt av fastsittande valshud men i stort sett utan rost. 

B Stålyta som har börjat rosta och från vilken valshuden börjat flagna av. 

C Stålyta där valshuden rostat bort eller från vilken valshuden kan skrapas av men på 
vilken frätgropar i liten omfattning kan iakttas med blotta ögat. 

D Stålyta där valshuden rostat bort och på vilken för ögat synliga frätgropar 
förekommer i stor utsträckning.  

(Handbok i rostskyddsmålning, 1999) 

Till dessa beskrivningar hör också bilder som visar hur de olika graderna ser ut. Helst ska 
bara stål med rostgrad A och B användas. Eftersom de efter förbehandling ger den bästa ytan. 
Rostgrad D ska inte, enligt BSK 99, användas till nykonstruktioner. 

4.2 Rostskyddsfärger 
Ett rostskyddssystem som består av färg målas på konstruktionen i flera skikt. Och 
tillsammans med lämplig förbehandling bildar det ett utmärkt skydd mot rost. 

4.2.1 Att rostskydda med färg 

En rostskyddsfärg kan skydda stålet enligt tre olika principer. 

Passivering Färgen innehåller passiverande pigment som gör att stålytan förvandlas 
till ett mindre korrosionsbenäget element. 

Katodiskt skydd Här används zinkrik färg (Se avsnitt 4.3.3 Målning med zinkrik färg). 
Zink är oädlare än stålet blir därmed anod i den korrosionscell som 
bildas. Detta göra att zinken rostar istället för stålet. 

Isolering Den tredje principen är isolering.  Här beläggs stålet med ett lager 
rostskyddsfärg som isolerar stålet från omgivningen. Hur bra detta 
skyddar beror på skikttjockleken och på förmågan att bilda täta skikt. 
Färgskikt har också viss förmåga att elektriskt isolera stålet. På så vis 
skyddas även stålet från de korrosionsströmmar som kommer om 
korrosionsceller uppstår på stålets yta. 

Av dessa tre olika metoder är det bara isolering som används som en egen metod. De två 
andra kombineras nästan alltid med ett lager isolerande skydd för att uppnå bättre resultat. 
(Andersson Johan m.fl., 1997) 
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4.2.2 Färgkategorier 

Färgerna delas upp i tre kategorier beroende på var i systemet de ska användas. Dessa är 
grundfärg, mellanfärg och täckfärg. 

4.2.2.1 Grundfärg 

• Är till för att väta underlaget och ge färgskiktet varaktig vidhäftning mot underlaget. 

• Hindra uppkomsten av rost under färgsystemet. 

• Förhindra att korrosion sprider sig från skador i färgen. 

Grundfärg innehåller i regel aktiva rostskyddspigment som ingriper i och fördröjer 
rostprocessen. (Handbok i Rostskyddsmålning, 1999) 

4.2.2.2 Mellanfärg 

• Är av tjockfilmstyp, som är till för att få den tjocklek som systemet kräver. 

• Ska ge god vidhäftning både till grund- och täckfärgen. 

• Den medverkar till att förmågan att isolera stålet mot fukt och föroreningar förbättras. 

(Handbok i Rostskyddsmålning, 1999) 

Ofta används ett extra skikt grundfärg, eller ibland ett extra skikt täckfärg. (Andersson Johan 
m.fl., SBI; 1997)  

4.2.2.3 Täckfärg 

• Se till så att systemet står emot påverkan från den omgivande miljön. 

• Stå emot nötning och slag. 

• För att ge en snygg yta. 

(Handbok i Rostskyddsmålning, 1999) 

4.2.3 Färgens fyra beståndsdelar 

En rostskyddsfärg är uppbyggd av fyra olika komponenter – bindemedel, pigment, 
tillsatsmedel och lösningsmedel eller vatten. De färger som innehåller lösningsmedel kallas 
för lösningsmedelsburna och de som innehåller vatten kallas följaktligen vattenburna. 

4.2.3.1 Bindemedel 

Bindemedlet är till för att binda ihop färgen och skapa ett sammanhängande färgskikt. Och 
det är av bindemedlet färgen får sina huvudsakliga egenskaper. Det är också oftast 
bindemedlet som ger färgen sin beteckning. Det finns tre typer, klassade efter torkningssätt: 

Oxidativt torkande När vatten eller lösningsmedel avdunstat bildar det tillsammans 
med syret i luften ett skyddande skikt. 

Fysikaliskt torkande Bildar ett skyddande skikt genom att lösningsmedel eller vatten 
avdunstar. 
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Kemiskt torkande Dessa bindemedel består vanligen av två delar. När dessa blandat 
sig med varandra och vatten eller lösningsmedel avdunstat så bildas 
det skyddande skiktet. 

(Handbok i Rostskyddsmålning, 1999) 

4.2.3.2 Pigment 

Pigmentets första uppgift är att ge färgen sin kulör, men också för att ge täckning åt 
underliggande yta. Det består av små partiklar. 

Pigmenten kan delas upp i fyra olika grupper. Dessa är: 

• Aktiva rostskyddspigment 

Ingriper i och fördröjer rostskyddsprocessen. 

• Armerande och barriärbildande pigment 

Dessa pigment armerar och tätar färgfilmen, på grund av sin form. De kan till exempel 
se ut som fiskfjäll. 

• Kulörpigment 

Har till uppgift att ge önskad kulör till färgen. 

• Fyllmedel 

Fyllmedlets uppgift är att dryga ut och förbättra färgens egenskaper vad gäller 
konsistens och vidhäftning. 

4.2.3.3 Tillsatsmedel 

Detta kan vara olika sorters medel, men deras uppgift är gemensam – att förbättra en speciell 
egenskap hos färgen. Några vanliga är: 

• Antiskinnmedel 

Förhindrar färgen att bilda skinn, det vill säga torka på ytan, i burken. 

• Konsistensgivare 

Detta tillsatsmedel ger färgen den rätta konsistensen, samt hindrar att tunga pigment 
sjunker till botten. 

• Ytaktiva ämnen 

Ytaktiva ämnen åstadkommer bättre vätning av underlaget genom ökad bindning 
mellan bindemedel och pigment. 

• Katalysatorer 

Skyndar på torkningsprocessen. 

• Mjukmedel 

Förbättrar vissa färgskikts elasticitet. 
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4.2.3.4 Lösningsmedel 

Ett lösningsmedels uppgift är att ge färgen en god applicerbarhet och utflytning. Vilket medel 
som passar till vilken färg är olika. Det kan bero på till exempel förmågan att lösa 
bindemedel, på dess fuktighet med mera.  

Eftersom organiska lösningsmedel påverkar arbetsmiljön och den yttre miljön negativt, satsas 
allt mer på att få fram lösningsmedelsfattiga färger. Samtidigt har en ökning av vattenburna 
färger skett. 

När färg torkar avdunstar lösningsmedlet. Halten av dessa flyktiga organiska ämnen anges 
som halten VOC, som står för Volatile Organic Compound och mäts i g/l. Genom detta kan 
man beräkna hur mycket VOC färgen avger per m2. Användare bör sträva efter att använda en 
färg med så låg VOC-halt som möjligt.(Handbok i rostskyddsmålning, 1999) 

4.2.4 Färgtyper 

4.2.4.1 Beteckning 

Vid beteckning av rostskyddsfärger används bindemedlet som bas. Behövs ytterligare 
indelning kan man titta på vilket pigment som ingår och om det är grund-, mellan- eller 
täckfärg. Här följer ett exempel: 

Färgens beteckning: Tvåkomponenters zinkrik epoxigrundfärg.  

Tvåkomponenters epoxi är bindemedlet, zink är pigmentet och grundfärg betecknar att det är 
just en grundfärg det handlar om. 

4.2.4.2 Egenskaper 

Färgerna är här indelade efter dess bindemedels torkegenskaper. Jag har bara valt att ta med 
de färger som tas upp i BSK 99. (Se Tabell 13). Detta är färger med bindemedlen alkyd, akryl, 
epoxi, polyuretan, och oxiranester. Här redovisas också färgens nötningshärdighet och 
slaghärdighet4. I bilaga 2 finns en utförligare tabell över färgernas olika egenskaper, bland 
annat härdighet mot syra och värme.  

• Oxidativt torkande färger (förklaring under avsnitt 4.2.3.1 Bindemedel) 

Alkydfärg (AK) Denna färg finns i många varianter, till exempel snabbtorkande och 
högvätande färg. En lösningsmedelsburen alkydfärg innehåller 
mycket lösningsmedel vilket inte är bra för vare sig för arbetsmiljön 
eller för den yttre miljön. Därför ersätts de med vattenburna 
lösningsmedelsfattiga färger. Alkydfärg ska inte användas på 
förzinkade ytor eftersom bindemedlet då kan brytas ned och färgen 
förlorar vidhäftningen mot underlaget. Nötningshärdighet och 

 
4  När nötningshärdigheten ska bestämmas gör ett test. Antingen torrt eller våt. Det torra testet går ut på att man 
låter sand falla mot ytan i en viss vinkel från en viss höjd. Den våta nötningen går till så att man använder 
svinborst som gnuggas mot ytan i vatten. 
Slaghärdighet testas genom att ytan beskjuts med en kula med hjälp av en fjäder som har en vis styrka och på så 
sätt ser man hur mycket färgen tål. (Glenberg Jan Inge, Jotun Sverige AB, [tele]) 
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slaghärdighet för denna typ av färg är bra respektive dålig. 
(Handbok i Rostskyddsmålning, 1999)  

• Fysikaliskt torkande färger (förklaring under avsnitt 4.2.3.1 Bindemedel) 

Akrylfärg (AY) Dessa färger finns både som lösningsmedelsburna och vattenburna, 
där de lösningsmedelsburna är snabbtorkande. Största 
användningsområde för dessa färger är på objekt som slits mycket 
och därför måste förbättras ofta, som till exempel containrar. Denna 
färg har dålig nötningshärdighet medan slaghärdigheten är bra. 
(Handbok i Rostskyddsmålning, 1999) Akrylatfärger har också den 
fördelen att de inte behöver några tillsatta mjukningsmedel, till 
exempel ftalater (Riksantikvarieämbetets materialguide, 2002, 
[www]). 

• Kemiskt torkande/Kemiskt härdande färger (förklaring under avsnitt 4.2.3.1 
Bindemedel) 

Enligt handbok i rostskyddsmålning (1999) omfattas de kemiskt torkande/härdande 
färgerna av Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse om härdplaster. Denna ställer 
speciella krav på bland annat läkarkontroll och utbildning. 

Epoxifärg (EP) Epoxifärg används ofta som rostskydd inom cellulosaindustrin och 
annan kemisk industri. Detta på grund av att den är mycket resistent 
mot korrosionsangrepp. Den har också god vidhäftning mot de 
flesta metaller och används därför gärna som grund- eller 
mellanfärg. Den är däremot inte så bra som täckfärg utomhus, 
beroende på att den har dålig UV-härdighet. (Handbok i 
Rostskyddsmålning, 1999) 

 Epoxifärger kan delas in i två grupper: Låg- eller högmolekylära. 
Lågmolekylära färger har högre härdighet än högmolekylära och de 
går att göra lösningsmedelsfattiga. Tyvärr klassas de som 
allergiframkallande. Nötningshärdigheten för epoxi är utmärkt.  
Slaghärdigheten är däremot sämre och klassas bara som bra. 
(Handbok i Rostskyddsmålning, 1999) 

 Epoxifärgen har kortare torktid än andra färger. (Agnetha Karlsson, 
2004) 

Tjärepoxifärg Användes förr i tiden mycket inom vattenkraftsindustrin eftersom 
den har god beständighet mot just vatten. Men eftersom tjärepoxi 
innehåller stenkolstjära så har användningen minskat ordentligt. 
Detta eftersom stenkolstjära medför hälsorisker. Den har bra 
nötningshärdighet och utmärkt slaghärdighet. (Handbok i 
Rostskyddsmålning, 1999) 
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Hartsmodifierad Epoxifärg 

 Denna typ av färg är framtagen att likna tjärepoxin fast utan att 
innehålla stenkolstjära. Den medför lägre hälsorisker än tjärepoxi 
och kan dessutom framställas i fler kulörer. 

Polyuretanfärg (PUR) 

 Denna färg används mycket som täckfärg på broar, därför att den 
har god härdighet mot mekanisk påkänning och även kemikalier. 
Det finns två typer av polyuretanfärg, alifatisk och aromatisk. Den 
alifatiska har god UV-härdighet och är bra att använda när krav på 
kulör och glans är större. Den aromatiska polyuretanfärgen har inte 
alls lika bra UV-härdighet. Annars är den egenskapsmässigt likadan 
som den alifatiska. Den används dock inte så ofta i Sverige. 
Polyuretanfärg har utmärkt slaghärdighet och nötningshärdighet. 
(Handbok i Rostskyddsmålning, 1999) 

Oxiranesterfärg Denna färg togs fram som ett alternativ till PUR och EP på grund 
av yrkeshygieniska skäl. Den går att göra lösningsmedelsfattig och 
med god härdighet i måttlig korrosiv miljö. Detta gör att den ofta 
används på tyngre arbetsfordon, endast i ett skikt. I vissa fall kan 
oxiranesterfärg innehålla klorföreningar. Klorföreningar kan vara 
farliga både för hälsan och för miljön. De kan till exempel skada 
ozonskiktet om de är av den långlivade typen. Vid svetsning och 
skärning i stål målat med oxiranesterfärg kan det bildas saltsyra. 
För denna färg varierar både slag- och nötningshärdigheten inom 
kategorin mellan utmärkt och bra. (Handbok i Rostskyddsmålning, 
1999) 

• Andra färgtyper med speciella egenskaper 

Shopprimerfärg Denna färg har till uppgift att under en kortare tid skydda stålet mot 
rostangrepp, vid bearbetning, lagring och transport. Om den sedan 
ska ingå i rostskyddssystemet är det viktigt att den går att måla över 
på ett bra sätt. Detta är en snabbtorkande färg, och appliceras i en så 
kallad shopprimerautomat. Skiktet är i storleksordning 15-20 µm, 
detta för att det senare ska kunna svetsas. (Handbok i 
Rostskyddsmålning, 1999) 

Pulverfärg Denna färg skiljer sig från de andra färgerna genom att den, som 
namnet antyder, är i pulverform. ”Målningen” sker i fasta 
anläggningar och genom att värma färgen sker en utflytning och ett 
skyddsskikt bildas. Pulverfärg kan även appliceras genom 
elektrostatiskt sprutning. Det går till så att när färgpartiklarna 
lämnar sprutpistolen laddas de upp elektriskt. De attraheras sedan 
till det jordade objektet som ska målas. Detta betyder att även 
baksidan ”målas” samtidigt. Detta kallas för rundslags- eller 
omslagseffekt. Det förutsätter dock att föremålet inte är alltför brett 
eller för djupt. Färgutnyttjandet för denna typ av målning är stor, 
eftersom färgen som inte fastnar eller sprutas förbi föremålet kan 
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samlas upp och återanvändas. (Handbok i Rostskyddsmålning, 
1999) 

Den finns två typer av pulverfärger: Termo- och härdplaster. När 
termoplasterna värmts upp sker bara en utflytning till ett 
skyddsskikt vilket gör att det går att omforma på nytt vid 
återuppvärmning. När härdplaster värms upp däremot sker en 
kemisk reaktion efter utflytningen, en så kallad härdning. På grund 
av detta kan inte härdplaster omformas vid återuppvärmning. Denna 
färg är den som är störst på marknaden och används till exempel på 
detaljer inom vitvaruindustrin. 

Vid användning av pulverfärg är färgutnyttjandet nära 100 %, 
eftersom färg som inte ”fastnar” på produkten ofta kan samlas upp 
och användas på nästa istället. Denna färg har också fördelen att 
den inte innehåller några lösningsmedel som inte är bra vare sig för 
naturen eller för människan. (Handbok i Rostskyddsmålning, 1999) 

4.3 Förzinkning 
Den andra metod som BSK 99 föreskriver i sina rostskyddssystem är förzinkning. Det vill 
säga att stålytan beläggs med ett tunt skikt av zink. Zinkskiktet ligger som isolering mellan 
stålet och omgivningen och skyddar på det sättet stålet från fukt och föroreningar med mera. 
Även om sprickor uppstår i zinkskiktet skyddas stålet. Detta för att zinken, elektrokemiskt 
sett, är mindre ädel jämfört med stålet. Ett så kallat katodiskt skydd bildas. 

Det finns några olika sätt att utföra detta på och den vanligaste är varmförzinkning. När 
konstruktionerna är för stora, eller helt enkelt inte lämpade för varmförzinkning är det 
sprutförzinkning som gäller. 

4.3.1 Varmförzinkning 

Varmförzinkning är en metod som har använts länge och den har sett likadan ut sedan 1700-
talet (Zinken Weland, 2004, [www]). 

Näst efter färg är detta den vanligaste metoden för rostskydd. Den går till så att 
stålkonstruktionen doppas i ett zinkbad, och på så sätt får det skyddande zinklagret. Det 
största zinkbadet i Sverige är ca 13 m långt, 2 m brett och 3 m djupt. Konstruktioner upp till 
dubbla längden kan varmförzinkas genom dubbeldoppning, det vill säga att en halva i taget 
doppas. Större konstruktioner får doppas i mindre delar och svetsas eller skruvas ihop efteråt, 
alternativt sprutförzinkas. 

Rörkonstruktioner, till exempel, är extra bra att varmförzinka, eftersom det då också bildas ett 
skyddande zinkskikt på insidan av röret. Detta är någonting som inte går att åstadkomma med 
rostskyddsfärg. Några annars vanliga användningsområden är fackverk, master, stolpar och 
konstruktioner i aggressiv industrimiljö. Om det framtida underhållsarbetet anses för 
krångligt, för farligt eller för dyrt så är det vanligt att varmförzinkning tillämpas. 
Varmförzinkning bör inte enligt BSK 99 användas på ytor som utsätts för långvarig eller 
ständig kondens. Vattnet kan ha tagit upp till exempel koldioxid som ger vattnet lågt pH-
värde. Det kan ge stora rostangrepp.(Bartha Stefan, 1998) 
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Precis som för rostskyddsfärger så är det lika viktigt att förbehandlingen utförs noggrant vid 
varmförzinkning. Den metod som används i detta fall är avfettning och betning. Ibland kan 
även mekaniska metoder som till exempel blästring behövas för att få bort hårt sittande 
föroreningar. 

När stålet doppas ner i det 460°C varma zinkbadet sker en legering mellan zink och järn och 
det bildas ett kompakt zinkskikt med god vidhäftning på stålet. 

Hur tjockt skiktet blir beror till största delen på stålets sammansättning. Först och främst 
handlar det om hur mycket kisel (Si) som finns i stålet. När ett otätat stål varmförzinkas 
packas järn- och zinkkristallerna i legeringsskiktet tätt vilket gör det svårt för zinken att nå 
stålytan. Zinken kan därför enbart reagera med järnet i det yttre skiktet. På detta sätt bromsas 
reaktions- och tillväxthastigheten och skiktet blir relativt tunt. Om kisel däremot tillsätts till 
stålet blir strukturen på det yttersta skiktet glesare och zink kan tränga in nästan ända in till 
stålet. Detta gör att ingen ändring av reaktions- och tillväxthastigheten sker. Därför ökar 
skikttjockleken med ökande doppningstid. (Wallin Torgny, 1989, Sandfjord Peter 2004) 

I Figur 1 nedan framgår sambandet mellan doppningstid och skikttjocklek för några olika 
kiselhalter. Här ser vi hur skikttjockleken ökar med ökande kiselhalt och doppningstid. Men 
detta är enbart en medelkurva, inverkan av kisel är inte ett rätlinjigt förlopp. Detta ses i Figur 
2. Här visas relationen mellan kiselhalt och skikttjocklek för två olika doppningstider. Mellan 
0.04 och 0.12 % Si ökar reaktionen markant och ett alldeles för tjockt skikt bildas. Detta 
kallas för Sandelineffekten. Detta betyder att stål med denna Si-halt inte är lämpligt att 
varmförzinka. Används andra konstruktionsstål än de som idag är vanliga är det vid osäkerhet 
om stålet är lämpligt för varmförzinkning, bra att kontakta en grossist. (Wallin Torgny, 1989, 
Sandfjord Peter 2004) 

Skikttjockleken på zinkskiktet påverkas även av godstjocklek och dopptid. Normalt ligger det 
någonstans mellan 70 och 200 µm. Ett för tunt skikt ger inte önskat skydd. Minimitjocklekar 
på zinkskikt för olika godstjocklekar kan ses i Tabell 4. Att zinkskiktet blir för tjock är inte 
heller bra, eftersom det då kan släppa från stålet. (Wallin Torgny, 1989, Sandfjord Peter 2004) 

Tabell 4. Minimikrav på skikttjocklekar i µm hos varmförzinkat stål enligt EN ISO 1461. 

1 2
Stål t > 6 70 85
Stål 3< t < 6 55 70
Stål 1.5 < t < 3 45 55
Stål t <1.5 35 45
Gjutgods > 6 70 80
Gjutgods < 6 60 70

1. Minimum lokal skikttjocklek, µm.
2. Medelskikttjocklek hos  varje provföremål, µm.

Klass AProdukt (nom.
tjocklek t mm)

 

(Zink Info Norden AB, 04.03.15) 
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Figur 1. Relationen 
doppningstid/zinkbeläggningens tjocklek för stål 
med olika kiselhalt.  
Kurvorna är medelkurvor baserade på såväl 
undersökningar som praktiska erfarenheter. 
Betydande variationer kan förekomma mellan stål 
med lika kiselhalter men från olika charger. (Wallin 
Torgny, 1989) 

Figur 2. Relationen stålets kiselhalt och 
zinkbeläggningens tjocklek vid doppningstider på 9 
respektive 3 minuter vid 460ºC. 
Kurvorna är medelkurvor. Betydande variationer 
kan förekomma mellan stål med olika Si-haltermen 
från olika charger. Den höga reaktiviteten mellan 
0,04 och 0,12 procent Si kallas Sandelineffekten. 
(Wallin Torgny, 1989) 
 

Det är viktigt att förse slutna konstruktioner som ska varmförzinkas med lufthål, så att luft 
kan komma ut och zinken kan rinna in och ut. Det som händer annars är att konstruktionen 
flyter och det kan uppstå deformationer eller till och med explosioner vid nedsänkningen i det 
varma zinkbadet. 

Zinkytan får sedan en blank och ljust grå eller gråblå färg. Denna mattas och blir mörkare 
med åren. 

Förzinkade ytor står emot mekaniska påkänningar utmärkt och har hög nötningstålighet. 
(Vadstena Varmförzinkning AB, hämtad 2004-04-08, [www]) Dessa ytor har också bra 
resistens mot ett stort antal kemikalier. Dock står den inte emot alltför sura eller alltför 
basiska kemikalier. Inte heller kemikalier som avger gaser som bildar sur eller basisk 
kondens. (Bartha Stefan, 1998) 

Här följer de största fördelarna med varmförzinkning, uppställda av WIBE, en firma som 
tillverkar och marknadsför kabelförläggningsmaterial och som har en 
varmförzinkningsanläggning för egna produkter. 

• Låga initial- och underhållskostnader. 

• Lång livslängd. 

• Fullgod beläggning även på svåråtkomliga ytor samt över skarpa hörn och kanter. 

• God motståndskraft mot mekanisk nötning och åverkan. 

• Bättring erfordras sällan. 
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• Zinken ger stålet katodiskt skydd mot rostangrepp i repor och slagmärken. 

• Enkel och tillförlitlig kontroll av ytskyddet. 

(WIBE, 04.03.15) 

4.3.2 Sprutförzinkning 

Konstruktioner som är för stora för varmförzinkning eller av annan anledning inte kan 
varmförzinkas får istället sprutförzinkas. Sprutförzinkning används också när förbättring av 
svetsställen på varmförzinkade konstruktioner behövs. Sprutförzinkning går till så att zinken 
smälts i en gaslåga eller ljusbåge och sedan slungas mot stålet med hjälp av tryckluft. 
(Södertälje varmförzinkning, 10.03.04, [www]) 

Zinkskiktet som erhålls vid denna typ av förzinkning är sprödare än vid varmförzinkning. Det 
tål inte heller mekaniska påkänningar lika bra. (Bartha Stefan, 1998) Enligt Bartha, 1998, är 
det också dubbelt så dyrt som varmförzinkning. 

Förbehandlingen till denna metod är blästring. Skikttjockleken ligger mellan 30 och 300 µm. 
Den sprutförzinkade ytan är tvärtemot den varmförzinkade matt och rå. Färgen är grå. 
(Andersson Johan m.fl., 1997) 

4.3.3 Målning med zinkrik färg 

Ibland behöver ett varmförzinkat rostskyddssystem lagas ute på plats. Det har kanske skadats 
vid frakt från målningsstationen. Om konstruktionen vid montering svetsats ihop kan det 
påverka det befintliga systemet. Om skador skett måste de lagas. I detta fall används inte 
sprutförzinkning utan systemen målas med zinkrik5 färg. Ett exempel på en sådan färg är 
Sigma färgs enkomponenters zinkrika epoxiprimer SIGMA PROFFERAL PR. En färg som är 
framtagen för att kunna användas bland annat som bättringsfärg på varmförzinkning. (Sigma 
Färg, 2002, [www]) 

En zinkrik färg innehåller så hög halt zinkpulver att kornen har metallisk kontakt med 
varandra och stålytan, och därigenom ger stålet katodiskt skydd. Samma sorts skydd som fås 
vid varmförzinkning. Men det är svårt att uppnå samma kvalitet som på det tidigare 
varmförzinkade skiktet med den zinkrika färgen. Därför är det viktigt att förzinkade objekt 
hanteras varsamt så att den sortens skador undviks. (Handbok i rostskyddsmålning, 1999) 

4.3.4 Målning på zink 

Ibland kanske en annan kulör önskas på konstruktionen än vad zinkskiktet ger. Eller så måste 
zinkskiktet förstärkas på något sätt. Då målas den förzinkade ytan med rostskyddsfärg. Det 
kommer att resultera i ett väldigt bra rostskydd. Eftersom zinken ger ett katodiskt skydd, 
skyddas också stålet när det uppstår repor i färgen. Denna typ av system som både innehåller 
rostskyddsmålning och varmförzinkning kallas för Duplexsystem. Livslängden är lika med 
varmförzinkningens livslängd plus färgskiktets livslängd. Används ett duplexsystem behövs 
underhåll mera sällan än hos ett system med enbart målning. Vid konstruktioner där 

 
5 Med zinkrik färg menas en färg som innehåller minst 90 % zink, detta beräknat på den torra färgen och uttryckt 
i viktprocent. (BSK 99) 
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underhållet är komplicerat att utföra är det fördelaktigt att använda ett duplexsystem. 
(Andersson Johan m.fl., 1997, Bartha Stefan, 1998) 

Om ytan inte målas samman dag som förzinkningen skett måste den svepblästras. 
Svepblästring är en lättare form av blästring som tar bort föroreningar men inte skadar 
zinkskiktet. Det är viktigt att kontrollera med tillverkaren av färgen att den är anpassad för 
detta ändamål så att inget blir fel. Till exempel ska färger uppbyggda på oljor och alkyder inte 
målas på förzinkade ytor. (Andersson Johan m.fl., 1997, Handbok i rostskyddsmålning, 1999) 

Förbehandlingen av zinkytan måste ske omsorgsfullt, då minsta förorening som finns kvar 
kan försämra vidhäftningen av färgen. (Bartha Stefan, 1998) 

4.4 Konstruktiv utformning 
Hur en konstruktion utformas har också betydelse för hur bra rostskyddet fungerar. Det gäller 
att försvåra för korrosionen och förenkla för korrosionsskyddet vad gäller applicering och 
underhåll. Här följer några punkter: 

• Jämna och släta konstruktioner är lättare att rostskyddsbehandla än konstruktioner 
med stora oregelbundenheter eller påsvetsade delar. 

• Undvik trånga anslutningar, små skrymslen eller vrår, och spalter som kan samla 
smuts och därigenom också fukt som kan leda till en snabbare rostning. 

• Undvik skarpa hörn och kanter om konstruktionen ska rostskyddsmålas, eftersom det 
oftare uppstår tunnare färgskikt där. Vid varmförzinkning däremot blir skiktet lika 
tjock eller till och med tjockare (Zinken Weland, 2004, [www]). 

• Om konstruktionen består av flera element bör den tätsvetsas eller noggrant 
rostskyddsbehandlas. Detta för att undvika spaltkorrosion och sprängverkan6 av 
korrosionsprodukter. 

• Ytor där det kan samlas vatten eller fukt bör undvikas. I annat fall kan ytan förses med 
dräneringshål. Öppna profiler ska vändas med öppningen neråt. 

• I konstruktioner som utsätts för vatten bör olika metaller inte sammanfogas. Om detta 
inte går att undvika bör de isoleras från varandra eller från elektrolyten. 

• Använd ädlare material i skruvar, nitar och svetsmaterial. 

• Ha tillräckligt med utrymme mellan konstruktionsdelar så att rostskydd kan appliceras 
korrekt. 

(Andersson Johan m.fl., 1997, Handbok i rostskyddsmålning, 1999) 

 
6 Detta beror på att rosten har större volym än det stål som det bildats av. Då måste den ta sig ut på något sätt. 
Det kan leda till att till exempel skruvförband sprängs sönder på grund av att de rostat inuti. 
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5 Miljö- och hälsopåverkan 
Att den yttre miljön beaktas vid rostskyddsmålning och förzinkning är viktigt, precis som vid 
all annan teknisk verksamhet. När en produkt ska väljas är det produktvalsprincipen, även 
kallad substitutionsprincipen, som är tillämplig. Den går ut på att välja den vara som minst 
belastar miljön. Men det finns en annan viktig sida av saken och det är att ett bra rostskydd 
faktiskt ökar konstruktionens livslängd och därigenom ger ett bättre resursutnyttjande och 
mindre miljöbelastning (Handbok i Rostskyddsmålning, 1999). 

5.1 Miljömärkning 
Några miljömärkta rostskyddsfärger finns inte ännu. Däremot finns det kriterier för vanlig 

färg och lack. Dessa har EU-blomman. Se figur 1. Krav ställs då på 
råvarorna som ingår i färgen plus att det också är krav på att information 
om hur färgen används på ett säkert sätt finns. Här är till exempel halten av 
lösningsmedel begränsad.(Danielle Freilich, 2000)  

Det finns också något som kallas för byggvarudeklarationen för byggvaror. 
Det är en deklaration som visar hur material och produkter under sin 
livscykel påverkar miljön och deltar i kretsloppet (Handbok i 
rostskyddsmålning, 1999). 

Figur 3. EU-blomman 
(EU-blomman [www]) 

5.1.1 Rekommendation 

Företaget Sunda Hus har en databas med över 3 500 olika produkter listade. Här redovisas 
vad de innehåller och hur ämnena påverkar miljön och hälsa. Här görs också en bedömning av 
produkterna där de antingen rekommenderas eller inte rekommenderas. Om man tittar på 
rostskyddsfärger och varmförzinkade detaljer så blir bedömningen i de flesta fall 
”rekommenderas inte”. Detta för att de klassas som miljöfarliga. Många färger innehåller 
ämnen som är allergiframkallande eller irriterande på andningsorgan eller lungor. De flesta är 
också brandfarliga och giftiga för vattenlevande organismer. (Sunda Hus Miljödata, 2004) 

5.2 Zink 
Att zink är ett bra korrosionsskydd vet vi, men hur bra är metallen för naturen och 
människan? Enligt handbok i rostskyddsmålning (1999) är åsikterna uppdelade i två läger: 1. 
De som tycker att zink tillhör kretsloppet och 2. De som tycker att zinkanvändningen borde 
begränsas. 

Zink som ren metall är inte farlig för människan. Däremot kan inandning av zinkoxid, som 
bildas vid upphettning vid till exempel sprutförzinkning, ge så kallad zinkfrossa. Det betyder 
att personen svettas, blir illamående, får feber och huvudvärk. Är inandningen tillfällig går det 
över efter något dygn, och vad man vet ger det inga bestående men. Sker det däremot under 
längre tid kan det ge lungskador. (Infozink 1997, Handbok i rostskyddsmålning, 1999) 

Zink är en metall som människor och djur faktiskt behöver. För en vuxen människa handlar 
det om 10-15 mg zink per dag. Risken för zinköverskott är inte speciellt stor eftersom 
kroppen bara behåller den mängd zink den behöver. Risken är däremot större för zinkbrist. 
(Handbok i rostskyddsmålning, 1999) Att zinken ska ta slut är inte heller något hot. Numera 
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återanvänds mycket zink, ca 75-80 % av tillgänglig. Och av den totala nyproduktionen består 
30-35 % av återvunnen zink.(Hans Eriksson, 2002) 

Däremot är zinken enligt Sunda Hus Miljödatabas klassad som ”mycket giftigt för 
vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön”. Därför 
hamnar den under kategorin rekommenderas inte eller ingen rekommendation kan ges i 
databasen. 

5.3 Bindemedel 
Ett bindemedels hälsoskadlighet beror av vilken sort det är. Vissa härdplaster är de som är 
mest skadliga. Vid normal användning av fullt uthärdade härdplaster finns generellt inga 
risker. Däremot är det ämnena som ingår i färgen som är väldigt reaktiva och biologiskt 
aktiva. Dessa kan skapa allergier och irritationer i hud, andningsvägar och ögon. Detta 
betyder att det är blandningen och appliceringen som är de farliga momenten, det vill säga det 
som sker innan plasten har härdat. Eller om färgen hettas upp, till exempel vid svetsning, så 
kan skadliga föreningar frigöras. (Handbok i rostskyddsmålning, 1999) 

5.3.1 Alkyd, Akryl och Oxiranester 

I handbok i rostskyddsmålning menar man att varken alkyd- eller akrylbindemedel har någon 
större påverkan på människors hälsa. Vid användning av alkyd- eller akrylfärger är det 
lösningsmedlen som är skadliga, se avsnitt 5.4 Lösningsmedel. Samma gäller för oxiranester. 

Dock kan lösningsmedelsburna alkydfärger innehålla alifatiska och aromatiska kolväten, som 
bildar marknära ozon vid utsläpp. (Riksantikvarieämbetet – Materialguide, 2002, [www]) 

5.3.2 Epoxi 

Arbete med epoxifärger kan ge allergier. Också här skiljer det sig mellan olika sorter, och det 
är de lågmolekylära7 som medför störst risk.(Handbok i rostskyddsmålning, 1999) Dessutom 
kan vissa epoxiföreningar vara allergena eller cancerogena (Riksantikvarieämbetet – 
Materialguide, 2002, [www]). 

Epoxi tillverkas av polymerer. Dessa i sin tur framställs av främst olja, som är en ändlig 
råvara med begränsad tillgång. Dessutom transporteras oljan längre sträckor för tillverkning, 
vilket påverkar miljön negativt, dels genom risk för olyckor och dels genom oljeutsläpp och 
förbränning. (Riksantikvarieämbetet – materialguiden, 2002, [www]) 

5.3.3 Polyuretan 

Bindemedlet polyuretan görs delvis av isocyanater. När dessa förekommer i fri form är de 
skadliga för människan. I färg försöker man dock att använda prepolymeriserade isocyanater, 
dessa är mindre flyktiga vilket gör att risken för att bli utsatt för dem minskar. Dock frigörs 
isocyanater vid arbete under höga temperaturer, till exempel svetsning eller slipning. 
(Handbok i rostskyddsmålning, 1999) 

 
7 Medelmolekylvikt under 700 (Augustsson Curt, 2004, [www]) 
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5.3.3.1 Isocyanater 

Isocyanater är inte bra för människan eftersom de kan ge allergier vid hudkontakt eller 
inandning. De kan även ge skador i andningsorgan vid inandning av ångor. Vissa kan till och 
med orsaka cancer. En del isocyanater är giftiga för vattenlevande organismer och är därför 
klassificerade som miljöskadliga. Genom att göra isocyanaterna mindre flyktiga eller reaktiva, 
kan man minska problemen i arbetsmiljön. (Kemikalieinspektionens priolista, 2004, [www]) 
Idag är det också inom byggnadsindustrin obligatoriskt med utbildning och licens för arbetet 
med isocyanater. (Per Rosander och Mattias Ståhl, 2002, [www]) 

5.3.4 Klorerade bindemedel 

Hit hör normalt klorkautschuk och PVC-bindemedel. Men ibland kan det också finnas klor i 
oxiranester-bindemedel. De hälsorisker som uppstår vid användandet av dessa färger beror 
främst på de lösningsmedel som måste finnas för att lösa polymererna, se avsnitt 5.4 
Lösningsmedel. Vid upphettning, till exempel vid svetsning eller brand, kan saltsyra bildas på 
grund av att färgen innehåller klor. (Handbok i rostskyddsmålning, 1999) 

5.4 Lösningsmedel 
Lösningsmedel är en av de fyra komponenterna i rostskyddsfärg. Men det kan också användas 
vid förbehandling för att tvätta bort föroreningar. Dessa medel är hälsovådliga att inandas i 
större halter. En effekt av detta kan vara huvudvärk, yrsel, illamående, trötthet och 
minnesförlust. Vid inandning upprepade gånger kan det leda till permanenta skador på det 
centrala nervsystemet. Om lösningsmedlet kommer i kontakt med huden torkar den ut den och 
kan ge upphov till eksem, på grund av att det förstör hudens skyddande fettskikt. 

Lösningsmedel kan bilda marknära ozon genom en reaktion med kväveoxider i närvaro av 
solljus. Detta ozon bidrar till växthuseffekten, det kan ge andningssvårigheter, nedsatt 
lungfunktion, ökad luftvägskänslighet och inflammationer. Det kan även orsaka skador som 
snabbare åldrande och effekter på fotosyntesen på jordbruksgrödor och skog. (Jenny Carlstedt 
Sylwan, 2000 [www]) 

Under användningsfasen skiljer sig miljöpåverkan mellan de lösningsmedelsburna och de 
vattenburna alkydfärgerna åt. De lösningsmedelsburna alkyderna släpper ifrån sig stora halter 
VOC direkt efter applicering och avtar sedan meden vattenburna släpper ifrån sig mindre 
halter VOC under längre tid. (Riksantikvarieämbetet – materialguide, 2002, [www]) 

5.4.1 Klorerade lösningsmedel 

Klorerade lösningsmedel är kolväten med en till två kolatomer och där flera väteatomer är 
utbytta mot kloratomer. De används även ofta till avfettningsmedel på grund av att de har god 
fettlöslighet. I konsumentprodukter är numera användningen av klorerade lösningsmedel 
förbjuden i Sverige. I yrkesmässig användning får de dock fortfarande användas men vissa 
kräver dispens från Kemikalieinspektionen. 

Ett klorerat lösningsmedel kan allmänt sägas vara hälsoskadligt. Det misstänks ge cancer. Det 
är giftigt/skadligt för vattenorganismer och kan därför orsaka skadliga långtidseffekter i 
vattenmiljön. En del medel är så pass stabila att vår omgivning inte lyckas bryta ner dem. Då 
samlas de i det övre skiktet av atmosfären och bidrar till nerbrytningen av ozonskiktet. 
(Kemikalieinspektionens priolista, 2004 [www]) 
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5.4.2 Lacknafta 

Lacknafta är ett ämne som används som lösningsmedel i alkydfärger. Precis som andra 
lösningsmedel har den avfettande verkan på huden vid kontakt. Vid temporär inandning kan 
den ge irriterade luftvägar och vid längre tids inandning kan den ge skador på nervsystemet. 
Även vattenburna alkydfärger kan innehålla lösningsmedel, så kallade hjälplösningsmedel. 
Hur dessa påverkar miljön har dock inte kartlagts ännu. (Riksantikvarieämbetet – 
materialguide, 2002, [www]) 

5.5 Pigment 
Bland pigmenten är det framför allt bly- och kromföreningar som påverkar den yttre miljön 
negativt. Men nu för tiden är användningen av dessa begränsad men de kan fortfarande 
förekomma i äldre bortblästrat material. Dessa metaller är giftiga för djur och växter och 
svårnedbrytbara i naturen. De har även hög potential för bioackumulering – anrikning hos 
biologiska organismer.(Handbok i rostskyddsmålning, 1999) 

Även zink finns som pigment i rostskyddsfärger. Se avsnitt 5.2 Zink. Ett annat material som 
används som pigment är titandioxid. Detta ämne har ingen större inverkan på den yttre miljön, 
det beror på att det är ett ämne som inte gärna reagerar med andra ämnen. Utan det är 
tillverkningsprocessen som i detta fall påverkar miljön. (Handbok i rostskyddsmålning, 1999) 

5.6 Tillsatsmedel 
För att ge färgen de speciella egenskaper som önskas används tillsatsmedel. Det kan handla 
om till exempel mjukmedel eller antiskinnmedel. Men dessa är av så liten mängd att de 
jämfört med andra medel inte spelar någon större roll ur hälsosynpunkt. (Handbok i 
rostskyddsmålning, 1999) 

Däremot kan de påverka miljön. Vissa färger kan nämligen innehålla nonylfenoletoxylater. 
Dessa ämnen bryts ner relativt lätt i naturen, och bildar därigenom nonylfenoler. Detta ämne 
är giftigt för vattenlevande organismer och skadligt för miljön. Under 90-talet har 
användningen av ämnet minskat. (Kemikalieinspektionens priolista, 2004, [www]) 

5.7 Betning 
Vid betning kan flera olika sorters syrabad användas beroende på till exempel vilket material 
som används i konstruktionen. Så vilka hälso- och miljöeffekter som betning har är svårt att 
säga. Däremot ger alla upphov till farligt avfall genom förbrukade betbad och förorenat 
sköljvatten. (Beskrivning av verkstadsindustri 2002-2003, [www]) 

5.8 Blästring/Borstning/Skrapning 
Blästring, borstning och skrapning kan ge upphov till farligt avfall. Det beror på vad som 
finns på ytan innan behandlingen påbörjas. För blästring beror det också på vilket 
blästermaterial som används.  
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6 Kostnader 
Priset för att rostskydda en konstruktion varierar. Det beror först och främst på hur mycket 
stål det handlar om. Men sedan beror det naturligtvis också på vilken hållbarhet, färg, metod 
m.m. som väljs. Vid varmförzinkning speciellt kan även utformningen spela roll. Kanske är 
konstruktionen allt för stor för att gå ner i zinkbadet så att den måste sprutförzinkas. Vilket 
sorts stål som används påverkar också. 

Priser för målning har Agnetha Karlsson på LYTAB, Nya Linköpings Ytbehandling AB, 
hjälpt mig med. Det är priser som är ungefärliga och därför är till för att visa 
kostnadsförhållandet mellan systemen. Det vill säga vilket system är billigast, skiljer sig 
kostnaderna mycket inom samma korrosivitetsklass och så vidare. Det kan vara svårt att 
jämföra dessa priser med andra företags priser. En anledning är att LYTAB vill att man ska 
använda epoxi för det torkar snabbare och därför har den fått ett lägre pris. 
Priserna som tagits fram är grundpriser, exklusive personalkostnader och kostnader för 
måleristation med mera. 
Ett inom branschen vedertaget sätt att räkna fram ungefärliga priser på rostskyddssystem är 
att utgå från 1 kr/my. Sedan tillkommer en kostnad på omkring 70 kr, för bland annat 
förbehandlingen. Här har jag använt mig av 80 kr för zinkrik färg och 50 kr för epoxi och 70 
kr för resterande för att det bättre ska stämma överens med LYTAB:s prislista. Där fanns 
nämligen, för de vanligaste systemen, ett framräknat grundpris i kr/m2. Och här ligger 
tillägget för de olika färgerna ungefär på dessa nivåer. (I Tabellerna 5-11 nedan är de som 
kommer direkt från prislistan understrukna.) 

För varmförzinkning kommer priserna från Peter Sandfjord på Häfla Bruks AB. Att få fram 
ett exakt pris för varmförzinkning i allmänhet är omöjligt, eftersom det varierar beroende på 
vilket material det är men framför allt på mängden och tjockleken. Ett ungefärligt pris på 
varmförzinkning av stålkonstruktioner är 4,50 till 5,50 kr/kg. En större mängd är billigare per 
kilo än en liten mängd. I detta fall har jag använt medelvärdet 5 kr/kg vid uträkningar av 
priset. För att kunna jämföra med målning har priset räknats om till enheten kr/m2. För att 
kunna göra det krävs att man vet vilken profil det handlar om. Men eftersom detta är tänkt att 
gälla mera generellt och de olika balkarna har väldigt olika förhållanden mellan vikt och 
mantelarea så är det svårt att välja ut en speciell profil. Därför har ett medelvärde på fem olika 
typer beräknats. Dimensioner har valts utifrån ett riktvärde på vikten, i detta fall 60 kg/m. De 
fem profiltyper som används är: HEA, HEB, IPE, UPE och VKR. (Beräkningar se bilaga 1) 

Priset för varmförzinkning är cirka 256 kr/m2. 

6.1 Tabeller för redovisning av kostnader 
I nedanstående tabeller, tabell 5-10, redovisas för varje korrosivitetsklass vilka system som 
finns. Här redovisas också om de består av varmförzinkning, färg eller både och, vilken 
tjocklek färg- eller zinkskikten har, systemets hållbarhet samt vilken förbehandling som ska 
användas. I tabell 11 kan utläsas vad de olika förkortningarna står för. 

Tabellerna kommer ursprungligen ifrån BSK 99. Dessa har sedan kompletterats med 
ungefärliga kostnader. 
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Tabell 5. Rostskyddssystem ur BSK 99 (tab. 8:72a) med kostnader. Klass C2 

Grundfärg
Beteckning Förbehandling Färgtyp/Tjocklek Färgtyp/Tjocklek Totalt my Hållbarhet Pris/kvm *

S2.02 Sa 2½ AK 40 AK 40 80 Medel 145 kr
S2.03 St2 AK 80 AK 40 120 Medel 190 kr
S2.04 Sa 2½ AK 80 AK 40 120 Medel 180 kr
S2.06 Sa 2½ AK 80 AK 80 160 Hög 210 kr
S2.12 Sa 2½ AY 80 AY 40 120 Medel 190 kr
S2.14 Sa 2½ AY 80 AY 80 160 Hög 230 kr
S2.15 Sa 2½ EP 80 EP,PUR 40 120 Medel 170 kr
S2.16 Sa 2½ EP 80 EP,PUR 80 160 Hög 200 kr

S2.17 Sa 2½ EP (Zn),
PUR (Zn) 80 - 80 Hög 160 kr

N2.01 Sa 2½ OX 60 OX 60 120 Medel 190 kr

N2.02 Sa 2½ EN (Zn),
PUR(Zn) 40 OX 80 120 Hög 200 kr

N2.031 - Vfz4 - - Hög 256 kr
S9.051 - Vfz4 AY 80 80 5 Hög3 406 kr
S9.091 - Vfz4 EP,PUR 80 80 5 Hög3 406 kr

Andra priser är framräknade utifrån 1 kr/my + 70 kr (för zinkrik 80 kr och för EP 50 kr))

* Grundpris för målning med kulörfärg (inkl. förbehandling) av balk, pelare & rör m.m i måleristation

4 Varmförzinkat stål bör före målning tvättas och svepblästras till ytråhet fin enligt SS-EN ISO 8503-2.
5 Exklusive zinkbeläggningens tjocklek.

1 Varmförzinkning enligt EN-ISO 1461. Zinkskiktets minimumtjocklek är 70-85 µm beroende på stålets godstjocklek.
3 Hållbarheten gäller endast målningen.

(Understrukna priser kommer direkt från LYTAB:s prislista

Korrosivitetsklass: C2 Täckfärg/Mellanfärg
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Tabell 6 Rostskyddssystem ur BSK 99 (tab. 8:72b) med kostnader. Klass C3 R
ostskyddssystem

 för stålprofiler- tekniska egenskaper, ekonom
i och m

iljöfrågor                                2004-08-17 
Lena G

ustafsson 

Grundfärg
Beteckning Förbehandling Färgtyp/Tjocklek Färgtyp/Tjocklek Totalt my Hållbarhet Pris/kvm *

S3.04 Sa 2½ AK 80 AK 80 160 Medel 210 kr
S3.05 St2 AK 80 AK 120 200 Medel 270 kr
S3.06 Sa 2½ AK 80 AK 120 200 Hög 250 kr
S3.12 Sa 2½ AY 80 AY 80 160 Medel 230 kr
S3.13 Sa 2½ AY 80 AY 120 200 Hög 270 kr
S3.17 Sa 2½ EP 80 EP, PUR 80 160 Medel 200 kr
S3.18 Sa 2½ EP 80 EP, PUR 120 200 Hög 240 kr

S3.21 Sa 2½ EP (Zn),
PUR(Zn) 40 EP, PUR 120 160 Hög 225 kr

S3.22 Sa 2½ EP (Zn),
PUR(Zn) 40 EP, PUR 160 200 Hög 275 kr

S3.23 Sa 2½ EP (Zn),
PUR(Zn) 40 AY 120 160 Medel 240 kr

S3.24 Sa 2½ EP (Zn),
PUR(Zn) 40 AY 160 200 Hög 280 kr

N3.01 Sa 2½ AY 40 OX 120 160 Medel 230 kr

N3.02 Sa 2½ EN (Zn),
EP (Zn) 40 OX 120 160 Hög 240 kr

N3.031 Vfz4 - - - Hög 256 kr
S9.061 Vfz4 AY 40 AY 80 120 5 Medel3 446 kr
S9.071 Vfz4 AY 80 AY 80 160 5 Hög3 486 kr
S9.091 Vfz4 - EP, PUR 80 80 5 Medel3 406 kr
S9.101 Vfz4 EP, PUR 40 EP, PUR 80 120 5 Hög3 446 kr

Korrosivitetsklass: C3 Täckfärg/Mellanfärg
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Tabell 7. Rostskyddssystem ur BSK 99 (tab. 8:72c) med kostnader. Klass C4 R
ostskyddssystem

 för stålprofiler- tekniska egenskaper, ekonom
i och m

iljöfrågor                                2004-08-17 
Lena G

ustafsson 

Grundfärg
Beteckning Förbehandling Färgtyp/Tjocklek Färgtyp/Tjocklek Totalt my Hållbarhet Pris/kvm*

S4.09 Sa 2½ AY 80 AY 160 240 Medel 310 kr
S4.11 Sa 2½ EP 160 AY 120 280 Hög 350 kr
S4.13 Sa 2½ EP 80 EP, PUR 160 240 Medel 275 kr
S4.14 Sa 2½ EP 80 EP, PUR 200 280 Hög 325 kr

S4.17 Sa 2½ EP (Zn)
PUR (Zn) 40 AY 160 200 Medel 285 kr

S4.18 Sa 2½ EP (Zn)
PUR (Zn) 40 AY 200 240 Hög 320 kr

S4.20 Sa 2½ EP (Zn)
PUR (Zn) 40 EP, PUR 160 200 Medel 275 kr

S4.21 Sa 2½ EP (Zn)
PUR (Zn) 40 EP, PUR 200 240 Hög 325 kr

S4.22 Sa 2½ EP (Zn)
PUR (Zn) 40 EP, PUR 240 280 Hög 375 kr

N4.01 Sa 2½ AY 40 OX 200 240 Medel 310 kr

N4.02 Sa 2½ EN (Zn),
EP (Zn) 40 OX 160 200 Medel 280 kr

N4.03 Sa 2½ EN (Zn),
EP (Zn) 40 OX 200 240 Hög 320 kr

N4.041 Vfz4 - - - Hög 256 kr
S9.071 Vfz4 AY 80 AY 80 160 5 Medel3 486 kr
S9.081 Vfz4 AY 80 AY 160 240 5 Hög3 566 kr
S9.101 Vfz4 EP, PUR 40 EP, PUR 80 120 5 Medel3 426 kr
S9.111 Vfz4 EP, PUR 80 EP, PUR 80 160 5 Hög3 466 kr

1

Korrosivitetsklass: C4 Täckfärg/Mellanfärg
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Tabell 8. Rostskyddssystem ur BSK 99 (tab. 8:72d) med kostnader. Klass C5-I R
ostskyddssystem

 för stålprofiler- tekniska egenskaper, ekonom
i och m

iljöfrågor                                2004-08-17 
Lena G

ustafsson 

Grundfärg
Beteckning Förbehandling Färgtyp/Tjocklek Färgtyp/Tjocklek Totalt my Hållbarhet Pris/kvm*

S6.03 Sa 2½ EP, PUR 80 EP, PUR 200 280 Hög 325 kr

S6.05 Sa 2½ EP (Zn),
PUR (Zn) 40 EP, PUR 120 160 Medel 225 kr

S6.06 Sa 2½ EP (Zn),
PUR (Zn) 40 EP, PUR 200 240 Hög 325 kr

N6.01 Sa 2½ EN (Zn),
EP (Zn) 40 OX 160 200 Medel 280 kr

N6.02 Sa 2½ EN (Zn),
EP (Zn) 40 OX 240 280 Hög 360 kr

S9.121 Vfz4 EP, PUR 80 EP, PUR 160 240 5 Medel3 546 kr

Korrosivitetsklass: C5-I Täckfärg/Mellanfärg

 
 

Tabell 9 Rostskyddssystem ur BSK 99 (tab. 8:72e) med kostnader. Klass C5-M 

Grundfärg
Beteckning Förbehandling Färgtyp/Tjocklek Färgtyp/Tjocklek Totalt my Hållbarhet Pris/kvm*

S7.06 Sa 2½ EP, PUR 250 5 EP, PUR 250 5 500 Hög 570 kr

S7.07 Sa 2½ EP (Zn), PUR (Zn) 
40 EP, PUR 200 240 Medel 320 kr

S7.09 Sa 2½ EP (Zn), PUR (Zn) 
40 EP, PUR 280 320 Hög 400 kr

N7.01 Sa 2½ EN (Zn), EP (Zn) 
40 OX 200 240 Medel 320 kr

N7.02 Sa 2½ EN (Zn), EP (Zn) 
40 OX 280 320 Hög 400 kr

S9.111 Vfz4 EP, PUR 80 EP, PUR 80 160 6 Medel3 466 kr
S9.121 Vfz4 EP, PUR 80 EP, PUR 160 240 6 Hög3 546 kr

Korrosivitetsklass: C5-M Täckfärg/Mellanfärg
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Tabell 10. Rostskyddssystem ur BSK 99 (tab. 8:72f) med kostnader. Klass Im1-Im3 R
ostskyddssystem

 för stålprofiler- tekniska egenskaper, ekonom
i och m

iljöfrågor                                2004-08-17 
Lena G

ustafsson 

Grundfärg
Beteckning Förbehandling Färgtyp/Tjocklek Färgtyp/Tjocklek Totalt my Hållbarhet Pris/kvm*

S8.011 Sa 2½ EP (Zn), PUR (Zn) 
40 EP, PUR 310 350 Medel 430 kr

S8.04 Sa 2½ EP 80 EP, PUR 300 380 Medel 430 kr
S8.05 Sa 2½ EP 80 EP2 400 480 Hög 530 kr
S8.061 Sa 2½ EP 800 - 800 Hög 850 kr

Korrosivitetsklass: Im1-Im3 Täckfärg/Mellanfärg

1 Bör inte användas i ständig kontakt med vatten.
2 Lösningsmedelsfri typ.
* Grundpris för målning (inkl. förbehandling) av balk, pelare & rör m.m i måleristation  
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Tabell 11. Färgbeteckningarnas betydelse, tabell 8:72g i BSK 99 (s. 145) 

Färg Beteckning Färgtyp1

AK Alkyd med passiverande pigment
AY Akryl med passiverande pigment
EN (Zn) Enkomponenters epoxi, zinkrik2

EP3 Tvåkomponenters epoxi
EP (Zn) Tvåkomponenters epoxi, zinkrik2

OX Tvåkomponenters oxiranester med passiverande pigment4

PUR Tvåkomponenters polyuretan med passiverande pigment4

PUR (Zn) Tvåkomponenters polyuretan, zinkrik2

AK Alkyd
AY Akryl
EP5 Tvåkomponenters epoxi, även hartsmodifierad
PUR Tvåkomponenters polyuretan
OX Tvåkomponenters oxiranester

4 På varmförinkat underlag behöver inte färgen ha passiverande pigment.

3 Lösningsmedelsfri typ av färgen finns som alternativ.

5 Kritar vid exponering utomhus, vid krav på bättre kritningshärdighet välj i
  första hand alifatisk PUR.
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1 Vid val av färgtyp skall substitutionsprincipen enligt lagen om kemiska
   produkter beaktas, dvs. att en mer miljö- eller hälsofarlig produkt skall
   ersättas med en mindre miljö- och hälsofarlig produkt om så är 
   tekniskt möjligt. För att i möjligaste mån reducera
   lösningsmedelsutsläppen från målning och rengöring bör, där så är
   möjligt, vattenburna färger eller färger med hög torrhalt användas.
2 Med termen zinkrik avses en färg med ett zinkinnehåll av minst 90%, 
  beräknat på den torra färgen och uttryckt i viktsprocent.
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7 Metodernas egenskaper - tekniskt och miljömässigt 
En rostskyddsfärg innehåller fyra komponenter: Bindemedel, Pigment, Lösningsmedel och 
Tillsatsmedel. De stora skillnaderna miljömässigt ligger i bindemedlet. 

Förr i tiden kunde pigmenten bestå av bly- eller kromföreningar. Dessa påverkade den yttre 
miljön negativt och därför används sådana färger inte längre. De kan dock förekomma i 
gammalt bortblästrat material. Oxiranester-, alkyd- och akrylbindemedel gör inte någon större 
påverkan på människors hälsa. Alkyd och akryl kan dock innehålla ämnen som kan bilda 
marknära ozon. Polyuretan innehåller isocyanater som är väldigt farliga för människan. De 
kan till exempel framkalla allergier och i vissa fall till och med cancer. Även epoxi kan 
framkalla allergier och vissa föreningar kan vara cancerogena. En lättare överblick över de 
olika bindemedlens och zinkens påverkan på miljö och hälsa finns i tabell 12. 

Lösningsmedel, som finns i de flesta färger, kan vid hudkontakt ge eksem eller torka ut 
huden. Vid upprepad inandning kan det ge permanenta skador på centrala nervsystemet. Det 
bidrar även till bildande av marknära ozon. 

Zink används i rostskyddssammanhang både som metallisk beläggning och som pigment i 
färg. Metallen kan vid upphettning bilda zinkoxid som orsakar zinkfrossa. Zink är också 
mycket giftig för vattenlevande organismer och kan orsaka skadliga långtidseffekter i 
vattenmiljön. 

Med detta i åtanke förstår man varför rostskyddsmedel ofta hamnar i kolumnen 
”rekommenderas inte” på listor som till exempel Sunda Hus miljödatabas. Men man måste 
också tänka på att rostskyddsfärgen faktiskt förlänger konstruktionens livslängd och på så sätt 
ger ett bättre resursutnyttjande och mindre miljöbelastning. Kunskapen om dessa olika system 
är dock värdefull eftersom man kan se till att välja det minst miljöfarliga i kombination med 
de egenskaper man vill uppnå. Dessutom går utvecklingen för att få fram beläggningar med 
mindre miljöbelastning framåt. 
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Tabell 12. Olika bindemedels och zinks påverkan på miljö och hälsa. 

Alkyd, AK - Kan ersättas med 
vattenburna lösnings-
medelsfattiga färger.

- Lösningsmedels-
burna innehåller 
mycket 
lösningsmedel

Akryl, AY

Epoxi, EP

- Kan ge allergier
- Vissa 
epoxiföreningar 
kan vara 
cancerogena.

Polyuretan, PUR

- Innehåller 
isocyanater som 
kan ge allergier, 
skador på 
andningsorgan, 
cancer. De är 
giftiga för 
vattenlevande 
organismer och 
klassas som 
miljöfarliga.

Oxiranester, OX
- Kan göras 
lösningsmedelsfattig 
med god härdighet i 
måttligt korrosiv miljö.

- Kan innehålla 
klorföreningar som 
är farliga för hälsa 
och miljö

Zink

- Inandning av 
zinkoxid kan ge 
zinkfrossa som vid 
lång tid kan ge 
lungskador
- Mycket giftig för 
vattenlevande 
organismer kan 
orsaka skadliga 
långtidseffekter i 
vattenmiljön.

NegativtPositivt
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I tabell 13 finns en sammanställning av bindemedlens och zinkens olika egenskaper 
sammanställda för att lättare kunna överskådas. (För ytterligare egenskaper se även bilaga 2) 

Tabell 13. Bindemedlens och zinkens positiva och negativa egenskaper 

Positiva Negativa

Alkyd, AK
- Ska inte 
användas på 
förzinkade ytor

Akryl, AY

Epoxi, EP
- Mycket resistent mot 
korrosionsangrepp.
- God vidhäftning mot de flesta metaller.
- Torkar snabbare än övriga.

- Dålig UV-
härdighet

Polyuretan, PUR

- God härdighet mot kemikalier
- Den alifatiska har god uv-härdighet och 
kan användas när krav på kulör och glans 
är stora.

Oxiranester, OX

- Vid svetsning 
och skärning 
kan saltsyra 
bildas.

Zink

- Hög hållfasthet mot mekanisk påverkan
- Ger katodiskt skydd
- Bra resistens mot stort antal kemikalier, 
dock ej för sura eller för basiska
- Fullgod beläggning på svåråtkomliga 
ytor samt över skarpa hörn och kanter

- Bör inte 
användas på 
ytor som utsätts 
för långvarig 
kondens  
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8 Jämförelse mellan rostskyddssystemen 
Syftet med rapporten var att ge konstruktörerna ett underlag för att i framtiden själva kunna 
välja rostskyddssystem. Detta har gjorts utifrån ett tekniskt, kostnads- och miljöperspektiv. 
Resultatet ska bli en tabell eller liknande där man enkelt kan gå in och titta på systemens olika 
egenskaper och utifrån det ta fram det för ändamålet mest lämpade. 

De två vanligaste metoderna att rostskydda stål på är att varmförzinka eller att måla det. 
Behövs extra starkt rostskydd kan ett duplexsystem användas, det vill säga både 
varmförzinkning och målning. Detta leder till att livslängden blir lika lång som båda 
metodernas livslängd tillsammans, och på så sätt kan underhållet minskas. Dessutom ger 
varmförzinkningen ett katodiskt skydd vilket minskar underhållet ännu mera. Ett 
duplexsystem är därför väldigt bra vid konstruktioner där underhållet är komplicerat att 
utföra. 

En jämförelse mellan system i varje korrosivitetsklass visar att i de flesta fallen tillhör det 
billigaste systemet den kategorin som är sämst för miljön, det vill säga ger störst 
miljöpåverkan. De dyraste är dock inte de som påverkar minst utan dessa är jämnt fördelade 
mellan miljökategori två och tre (se tabell 13 för kategorier). En orsak till detta är att epoxi, 
som är en färg med stor miljöpåverkan, har fått ett lägre pris för att den har den egenskapen 
att den torkar snabbare än andra färger och är därför ett fördelaktigt val ur tidssynpunkt. 

Vidare visar jämförelsen också att ett system med en utmärkt slag- och nötningshärdighet gör 
stor påverkan på miljön. Detta för att de starka färgerna är polyuretan- och epoxifärger. 
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8.1 Tabeller för val av rostskyddssystem 
När rostskyddssystem ska väljas är det flera faktorer som måste beaktas. Man kan säga att det 
i princip handlar om tre huvudområden, kostnader, miljöeffekter och egenskaper. Det 
billigaste är oftast inte det som har de bästa egenskaperna och så vidare. Utan här krävs att de 
olika delarna vägs samman för att det bästa systemet för den aktuella situationen ska kunna 
väljas. Allra först bestämmer man korrosivitetsklass för konstruktionen. (Tabell 2 och 3) Efter 
det bestäms också hållbarheten på systemet. Den kan vara mellan, som motsvarar 5-15 år eller 
hög som motsvarar mer än 15 år. (För definition se avsnitt 4) 

Efter detta är det dags att välja ut ett passande system. För att förenkla det hela lite har jag 
inom varje korrosivitetsklass jämfört systemen med varandra och sedan infört detta i tabeller, 
tabell 13-24. Här kan utläsas hur mycket systemen kostar och hur stor miljöpåverkan är 
jämfört med varandra. Vidare kan man se hur bra nötnings- och slaghärdighet de har jämfört 
med varandra. Om den speciella klassen innehåller några duplexsystem, något system med 
katodiskt skydd samt speciell förbehandling så finns det med i tabellerna. 

Dessutom har jag utformat snabbvalstabeller, Tabell 25-35, också här en för varje 
korrosivitetsklass och hållbarhet. Detta för att förenkla det ännu mera. Här syns inget 
förhållande mellan systemen utan endast den billigast/dyrast, minst och mest miljöpåverkan 
samt starkast/svagast. 

För den som vill veta mera noggrant till exempel hur en viss färg påverkar miljön eller hur 
mycket som egentligen skiljer systemen åt i pris så finns resultatet redovisat i Tabell 5-12 och 
i bilaga 2. Här finns också beskrivet vad de olika systemen består av. 
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Tabell 14. Val av rostskyddssystem, C2 Medel 

Kostnader
    Billigast S2.02
    mindre än 200 kr/kvm S2.02, S2.03, S2.04, S2.12, S2.15, N2.01
    mellan 200 och 400 kr/kvm -
    mer än 400 kr/kvm -
    Dyrast S2.03, S2.12, N2.01

Miljö- och hälsopåverkan 1 (hög nivå (3) stor påverkan)
   1. Akryl- och/eller Alkydfärg S2.02, S2.03, S2.04, S2.12
   2. Oxiranesterfärg och/eller zinkbeläggning N2.01
   3. Epoxi- och/eller Polyuretanfärg S2.15

Nötningshärdighet

S2.15(EP)

S2.02, S2.03, S2.04, S2.15(PUR), N2.01
   3.Dålig (med AY-färg som yttersta skikt) S2.12

Slaghärdighet

S2.15(PUR)

S2.12, S2.15(EP), N2.01
   3.Dålig (med AK-färg som yttersta skikt) S2.02, S2.03, S2.04

Katodiskt skydd (Varmförzinkat) -

Duplexsystem2 (Vfz + färg) -

S2.03

1 System som innehåller färger från flera nivåer placeras på den lägre.

4Ger inte samma kvalitet som ett varmförzinkat system

Korrosivitetsklass: C2

SystemEgenskap

Hållbarhet: Medel (5-15 år)

3 I resterande system används blästring

   1. Utmärkt (med EP-färg eller zinkbeläggning som
       yttersta skikt)
   2. Bra (med PUR- ,OX- eller AKfärg som yttersta skikt)

   1. Utmärkt (med PUR-färg eller zinkbeläggning som
       yttersta skikt)
   2. Bra (med EP- ,OX- eller AY färg som yttersta skikt)

2 Dessa system är dyrare än ett "enkelt" system men livslängden nästan dubbel så lång.

Förbehandling skrapning och stålborstning3
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Tabell 15. Val av rostskyddssystem, C2 Hög 

Kostnader
    Billigast S2.17
    mindre än 200 kr/kvm S2.17, S2.16, N2.02
    mellan 200 och 400 kr/kvm S2.06, S2.14, N2.03
    mer än 400 kr/kvm S9.05, S9.09
    Dyrast S9.05, S9.09

Miljö- och hälsopåverkan 1 (hög nivå (3) stor påverkan)
   1. Akryl- och/eller Alkydfärg S2.06, S2.14
   2. Oxiranesterfärg och/eller zinkbeläggning N2.03, S9.05
   3. Epoxi- och/eller Polyuretanfärg S2.16, S2.17, N2.02, S9.09

Nötningshärdighet

   3.Dålig (med AY-färg som yttersta skikt) S2.14, S9.05

Slaghärdighet

   3.Dålig (med AK-färg som yttersta skikt) S2.06

Katodiskt skydd (Varmförzinkat) N2.03, S9.05, S9.09

Duplexsystem2 (Vfz. + färg) S9.05, S9.09

-

1 System som innehåller färger från flera nivåer placeras på den lägre.

4Ger inte samma kvalitet som ett varmförzinkat system

Egenskap System

   1. Utmärkt (med EP-färg eller zinkbeläggning som
       yttersta skikt) S2.16(EP), S2.17(EP), N2.03, S9.09(EP)

3 I resterande system används blästring

   2. Bra (med PUR- ,OX- eller AKfärg som yttersta skikt) S2.06, S2.26(PUR), S2.17(PUR), N2.02, 
S9.09(PUR)

S2.16(PUR), S2.17(PUR), N2.03, 
S9.09(PUR)
S2.14, S2.16(EP), S2.17(EP),N2.02, 
S9.05, S9.09(EP)

   1. Utmärkt (med PUR-färg eller zinkbeläggning som
       yttersta skikt)

   2. Bra (med EP- ,OX- eller AY färg som yttersta skikt)

Förbehandling skrapning och stålborstning3

2 Dessa system är dyrare än ett "enkelt" system men livslängden nästan dubbel så lång.
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Tabell 16. Val av rostskyddssystem, C3 Medel 

Kostnader
    Billigast S3.17
    mindre än 200 kr/kvm S3.17
    mellan 200 och 400 kr/kvm S3.04, S3.05, S3.12, S3.23, N3.01
    mer än 400 kr/kvm S9.06, S9.09
    Dyrast S9.06

Miljö- och hälsopåverkan 1 (hög nivå (3) stor påverkan)
   1. Akryl- och/eller Alkydfärg S3.04, S3.05, S3.12
   2. Oxiranesterfärg och/eller zinkbeläggning N3.01, S9.06
   3. Epoxi- och/eller Polyuretanfärg S3.17, S3.23, S9.09

Nötningshärdighet

   3.Dålig (med AY-färg som yttersta skikt) S3.12, S3.23, S9.06

Slaghärdighet

S3.17(PUR), S9.09(PUR)

   3.Dålig (med AK-färg som yttersta skikt) S3.04, S3.05

Katodiskt skydd (Varmförzinkat) S9.06, S9.09

Duplexsystem2 (Vfz + färg) S9.06, S9.09

S3.05

   2. Bra (med EP- ,OX- eller AY färg som yttersta skikt)

Förbehandling skrapning och stålborstning3

S3.04, S3.05, S3.17(PUR), N3.01, 

S3.17(EP), S9.09(EP)

S3.12, S3.17(EP), S3.23, N3.01, S9.06, 
S9.09(EP)

Korrosivitetsklass: C3
Hållbarhet: Medel (5-15 år)

Egenskap System

   1. Utmärkt (med EP-färg eller zinkbeläggning som
       yttersta skikt)
   2. Bra (med PUR- ,OX- eller AKfärg som yttersta skikt)

   1. Utmärkt (med PUR-färg eller zinkbeläggning som
       yttersta skikt)
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Tabell 17. Val av rostskyddssystem, C3 Hög 

Kostnader
    Billigast S3.21
    mindre än 200 kr/kvm

    mellan 200 och 400 kr/kvm
    mer än 400 kr/kvm S9.07, S9.10
    Dyrast S9.07

Miljö- och hälsopåverkan 1 (hög nivå (3) stor påverkan)
   1. Akryl- och/eller Alkydfärg S3.06, S3.13, 
   2. Oxiranesterfärg och/eller zinkbeläggning N3.03, S9.07
   3. Epoxi- och/eller Polyuretanfärg S3.18, S3.21, S3.22, S3.24, N3.02, S9.10

Nötningshärdighet

   3.Dålig (med AY-färg som yttersta skikt) S3.13, S3.24, S9.07

Slaghärdighet

   3.Dålig (med AK-färg som yttersta skikt) S3.06

Katodiskt skydd (Varmförzinkat) N3.03, S9.07, S9.10

Duplexsystem2 (Vfz + färg) S9.07, S9.10

-

S3.06, S3.13, S3.18, S3.21, S3.22, S3.24, 
N3.02, N3.03

S3.18(EP), S3.21(EP), S3.22(EP), N3.03, 
S9.10(EP)
S3.06, S3.18(PUR), S3.21(PUR), 
S3.22(PUR), N3.02, S9.10(PUR)

S3.18(PUR), S3.21(PUR), S3.22(PUR), 
N3.03, S9.10(PUR)

Korrosivitetsklass: C3
Hållbarhet: Hög (15 år och uppåt)

Egenskap System

Förbehandling skrapning och stålborstning3

   1. Utmärkt (med EP-färg eller zinkbeläggning som
       yttersta skikt)

   2. Bra (med PUR- ,OX- eller AKfärg som yttersta skikt)

   1. Utmärkt (med PUR-färg eller zinkbeläggning som
       yttersta skikt)

   2. Bra (med EP- ,OX- eller AY färg som yttersta skikt) S3.13, S3.18(EP), S3.21(EP), S3.22(EP), 
S3.24, N3.02, S9.07S9.10(PUR)
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Tabell 18. Val av rostskyddssystem, C4 Medel 

Kostnader
    Billigast S4.13, S4.20
    mindre än 200 kr/kvm
    mellan 200 och 400 kr/kvm
    mer än 400 kr/kvm S9.07, S9.10
    Dyrast S9.07

Miljö- och hälsopåverkan 1 (hög nivå (3) stor påverkan)
   1. Akryl- och/eller Alkydfärg S4.09
   2. Oxiranesterfärg och/eller zinkbeläggning N4.01, S9.07
   3. Epoxi- och/eller Polyuretanfärg

Nötningshärdighet

   3.Dålig (med AY-färg som yttersta skikt) S4.09, S4.17, S9.07

Slaghärdighet

S4.13(PUR), S4.20(PUR), S9.10(PUR)

   3.Dålig (med AK-färg som yttersta skikt) -

Katodiskt skydd (Varmförzinkat) S9.07, S9.10

Duplexsystem2 (Vfz + färg) S9.07, S9.10

-Förbehandling skrapning och stålborstning3

   2. Bra (med EP- ,OX- eller AY färg som yttersta skikt)

Korrosivitetsklass: C4
Hållbarhet: Medel (5-15 år)

Egenskap System

S4.09, S4.14, S4.17, S4.20, N4.01, N4.02

S4.13, S4.17, S4.20, N4.02, S9.10

S4.13(EP), S4.20(EP), S9.10(EP)

S4.13(PUR), S4.20(PUR), N4.01, N4.02, 
S9.10(PUR)

S4.09, S4,13(EP),S4.17,S4.20(EP), 
N4.01, N4.02, S9.07, S9.10(EP) 

   1. Utmärkt (med EP-färg eller zinkbeläggning som
       yttersta skikt)

   2. Bra (med PUR- ,OX- eller AKfärg som yttersta skikt)

   1. Utmärkt (med PUR-färg eller zinkbeläggning som
       yttersta skikt)
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Tabell 19. Val av rostskyddssystem, C4 Hög 

Kostnader
    Billigast N4.04
    mindre än 200 kr/kvm

    mellan 200 och 400 kr/kvm
    mer än 400 kr/kvm S9.08, S9.11
    Dyrast S9.08

Miljö- och hälsopåverkan 1 (hög nivå (3) stor påverkan)
   1. Akryl- och/eller Alkydfärg -
   2. Oxiranesterfärg och/eller zinkbeläggning N4.04, S9.08

   3. Epoxi- och/eller Polyuretanfärg

Nötningshärdighet

   3.Dålig (med AY-färg som yttersta skikt) S4.11, S4.18, S9.08

Slaghärdighet

   3.Dålig (med AK-färg som yttersta skikt) -

Katodiskt skydd (Varmförzinkat) N4.04, S9.08, S9.11

Duplexsystem2 (Vfz + färg) S9.08, S9.11

Förbehandling skrapning och stålborstning3

   1. Utmärkt (med EP-färg eller zinkbeläggning som
       yttersta skikt)

   2. Bra (med PUR- ,OX- eller AKfärg som yttersta skikt)

   1. Utmärkt (med PUR-färg eller zinkbeläggning som
       yttersta skikt)

   2. Bra (med EP- ,OX- eller AY färg som yttersta skikt)

S4.14(PUR), S4.21(PUR), S4.22(PUR), 
N4.04, S9.11(PUR) 
S4.11, S4.14(EP), S4.18, S4.21(EP), 
S4.22(EP), N4.03, S9.08, S9.11(EP)

Korrosivitetsklass: C4
Hållbarhet: Hög (15 år och uppåt)

Egenskap System

S4.11, S4.14, S4.18, S4.21, S4.22, N4.03, 
N4.04

S4.11, S4.14, S4.18, S4.21, S4.22, N4.03, 
S9.11

S4.14(EP), S4.21(EP), S4.22(EP), N4.04, 
S9.11(EP)
S4.14(PUR), S4.21(PUR), S4.22(PUR), 
N4.03, S9.11(PUR)
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Tabell 20 Val av rostskyddssystem, C5-I Medel 

Kostnader
    Billigast S6.05
    mindre än 200 kr/kvm -
    mellan 200 och 400 kr/kvm S6.05, N6.01
    mer än 400 kr/kvm S9.12
    Dyrast S9.12

Miljö- och hälsopåverkan 1 (hög nivå (3) stor påverkan)
   1. Akryl- och/eller Alkydfärg -
   2. Oxiranesterfärg och/eller zinkbeläggning -
   3. Epoxi- och/eller Polyuretanfärg S6.05, N6.01, S9.12

Nötningshärdighet

S6.05(PUR), N6.01, S9.12(PUR)
   3.Dålig (med AY-färg som yttersta skikt) -

Slaghärdighet

S6.05(PUR), S9.12(PUR)

S6.05(EP), N6.01, S9.12(EP)
   3.Dålig (med AK-färg som yttersta skikt) -

Katodiskt skydd (Varmförzinkat) SS9.12

Duplexsystem2 (Vfz + färg) S9.12

-

Korrosivitetsklass: C5-I
Hållbarhet: Medel (5-15 år)

Egenskap System

S6.05(EP), S9.12(EP)

Förbehandling skrapning och stålborstning3

   1. Utmärkt (med EP-färg eller zinkbeläggning som
       yttersta skikt)
   2. Bra (med PUR- ,OX- eller AKfärg som yttersta skikt)

   1. Utmärkt (med PUR-färg eller zinkbeläggning som
       yttersta skikt)
   2. Bra (med EP- ,OX- eller AY färg som yttersta skikt)
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Tabell 21. Val av rostskyddssystem, C5-I Hög 

Kostnader
    Billigast S6.03, S6.06
    mindre än 200 kr/kvm -
    mellan 200 och 400 kr/kvm S6.03, S6.06, N6.02
    mer än 400 kr/kvm -
    Dyrast N6.02

Miljö- och hälsopåverkan 1 (hög nivå (3) stor påverkan)
   1. Akryl- och/eller Alkydfärg -
   2. Oxiranesterfärg och/eller zinkbeläggning -
   3. Epoxi- och/eller Polyuretanfärg S6.03, S6.06, N6.02

Nötningshärdighet

S6.03(PUR), S6.06(PUR), N6.02
   3.Dålig (med AY-färg som yttersta skikt) -

Slaghärdighet

S6.03(PUR), S6.06(PUR)

   3.Dålig (med AK-färg som yttersta skikt) -

Katodiskt skydd (Varmförzinkat) -

Duplexsystem2 (Vfz + färg) -

å å å å

Förbehandling skrapning och stålborstning3

S6.03(EP), S6.06(EP), N6.02

Korrosivitetsklass: C5-I
Hållbarhet: Hög (15 år och uppåt)

Egenskap System

   2. Bra (med PUR- ,OX- eller AKfärg som yttersta skikt)

   1. Utmärkt (med PUR-färg eller zinkbeläggning som
       yttersta skikt)
   2. Bra (med EP- ,OX- eller AY färg som yttersta skikt)

S6.03(EP), S6.06(EP)   1. Utmärkt (med EP-färg eller zinkbeläggning som
       yttersta skikt)
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Tabell 22. Val av rostskyddssystem, C5-M Medel 

Kostnader
    Billigast S7.07, N7.01
    mindre än 200 kr/kvm -
    mellan 200 och 400 kr/kvm S7.07, N7.01
    mer än 400 kr/kvm S9.11
    Dyrast S9.11

Miljö- och hälsopåverkan 1 (hög nivå (3) stor påverkan)
   1. Akryl- och/eller Alkydfärg -
   2. Oxiranesterfärg och/eller zinkbeläggning -
   3. Epoxi- och/eller Polyuretanfärg S7.07, N7.01, S9.11

Nötningshärdighet

   3.Dålig (med AY-färg som yttersta skikt) -

Slaghärdighet

S7.07(PUR), S9.11(PUR)

   3.Dålig (med AK-färg som yttersta skikt) -

Katodiskt skydd (Varmförzinkat) S9.11

Duplexsystem2 (Vfz + färg) S9.11

-

Korrosivitetsklass: C5-M
Hållbarhet: Medel (5-15 år)

Egenskap System

S7.07(EP), S9.11(EP)

S7.07(EP), N7.01, S9.11(EP)

S7.07(PUR), N7.01, S9.11(PUR)

   1. Utmärkt (med EP-färg eller zinkbeläggning som
       yttersta skikt)
   2. Bra (med PUR- ,OX- eller AKfärg som yttersta skikt)

   1. Utmärkt (med PUR-färg eller zinkbeläggning som
       yttersta skikt)
   2. Bra (med EP- ,OX- eller AY färg som yttersta skikt)

Förbehandling skrapning och stålborstning3
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Tabell 23. Val av rostskyddssystem, C5-M Hög 

Kostnader
    Billigast S7.09, N7.02
    mindre än 200 kr/kvm -
    mellan 200 och 400 kr/kvm -
    mer än 400 kr/kvm
    Dyrast S7.06
   
Miljö- och hälsopåverkan 1 (hög nivå (3) stor påverkan)
   1. Akryl- och/eller Alkydfärg -
   2. Oxiranesterfärg och/eller zinkbeläggning -
   3. Epoxi- och/eller Polyuretanfärg

Nötningshärdighet

   3.Dålig (med AY-färg som yttersta skikt) -

Slaghärdighet

   3.Dålig (med AK-färg som yttersta skikt) -

Katodiskt skydd (Varmförzinkat) S9.12

Duplexsystem2 (Vfz + färg) S9.12

-Förbehandling skrapning och stålborstning3

   1. Utmärkt (med EP-färg eller zinkbeläggning som
       yttersta skikt)

   2. Bra (med PUR- ,OX- eller AKfärg som yttersta skikt)

   1. Utmärkt (med PUR-färg eller zinkbeläggning som
       yttersta skikt)
   2. Bra (med EP- ,OX- eller AY färg som yttersta skikt) S7.06(EP), S7.09(EP), N7.02, S9.12(EP)

S7.06(PUR), S7.09(PUR), S9.12(PUR)

Korrosivitetsklass: C5-M
Hållbarhet: Hög (15 år och uppåt)

Egenskap System

S7.06, S7.09, N7.02, S9.12

S7.06, S7.09, N7.02, S9.12

S7.06(EP), S7.09(EP), S9.12(EP)

S7.06(PUR), S7.09(PUR), N7.02, 
S9.12(PUR)
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Tabell 24. Val av rostskyddssystem, Im1-Im3 Medel 

Kostnader
    Billigast S8.01
    mindre än 200 kr/kvm -
    mellan 200 och 400 kr/kvm -
    mer än 400 kr/kvm S8.01, S8.04
    Dyrast S8.04

Miljö- och hälsopåverkan 1 (hög nivå (3) stor påverkan)
   1. Akryl- och/eller Alkydfärg -
   2. Oxiranesterfärg och/eller zinkbeläggning -
   3. Epoxi- och/eller Polyuretanfärg S8.01, S8.04

Nötningshärdighet

S8.01(EP), S8.04(EP)

S8.01(PUR), S8.04(PUR)
   3.Dålig (med AY-färg som yttersta skikt) -

Slaghärdighet

S8.01(PUR), S8.04(PUR)

S8.01(EP), S8.04(EP)
   3.Dålig (med AK-färg som yttersta skikt) -

Katodiskt skydd (Varmförzinkat) -

Duplexsystem2 (Vfz + färg) -

Korrosivitetsklass: Im1-Im3
Hållbarhet: Medel (5-15 år)

Egenskap System

Förbehandling skrapning och stålborstning3

   1. Utmärkt (med EP-färg eller zinkbeläggning som
       yttersta skikt)
   2. Bra (med PUR- ,OX- eller AKfärg som yttersta skikt)

   1. Utmärkt (med PUR-färg eller zinkbeläggning som
       yttersta skikt)
   2. Bra (med EP- ,OX- eller AY färg som yttersta skikt)
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Tabell 25. Val av rostskyddssystem, Im1-Im3 Hög 

Kostnader
    Billigast S8.05
    mindre än 200 kr/kvm -
    mellan 200 och 400 kr/kvm -
    mer än 400 kr/kvm S8.05, S8.06
    Dyrast S8.06

Miljö- och hälsopåverkan 1 (hög nivå (3) stor påverkan)
   1. Akryl- och/eller Alkydfärg -
   2. Oxiranesterfärg och/eller zinkbeläggning -
   3. Epoxi- och/eller Polyuretanfärg S8.05, S8.06

Nötningshärdighet

S8.05, S8.06

-
   3.Dålig (med AY-färg som yttersta skikt) -

Slaghärdighet

-

S8.05, S8.06
   3.Dålig (med AK-färg som yttersta skikt) -

Katodiskt skydd (Varmförzinkat) -

Duplexsystem2 (Vfz + färg) -

-

Korrosivitetsklass: Im1-Im3
Hållbarhet: Hög (15 år och uppåt)

Egenskap System

Förbehandling skrapning och stålborstning3

   1. Utmärkt (med EP-färg eller zinkbeläggning som
       yttersta skikt)
   2. Bra (med PUR- ,OX- eller AKfärg som yttersta skikt)

   1. Utmärkt (med PUR-färg eller zinkbeläggning som
       yttersta skikt)
   2. Bra (med EP- ,OX- eller AY färg som yttersta skikt)
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Tabell 26. Snabbval C2 Medel 

Billigast S2.02
Dyrast S2.03, S2.12, N2.01
Minst miljö- och hälsopåverkan S2.02, S2.03, S2.04, S2.12
Störst miljö- och hälsopåverkan S2.15
Mest tåligt * S2.15
Minst tåligt (nötn./slag) S2.12 / S2.02

* För att komma fram till den 
starkaste/svagaste har jag jämfört 
skikttjocklek och vad de har för 
skikt innanför täckskiktet. Ett 
system med till exempel Vfz plus 
EP är starkare än bara EP, EP + 
OX starkare än EP + AK.

Korrosivitetsklass: C2
Hållbarhet: Medel (5-15 år)

 
 
Tabell 27. Snabbval C2 Hög 

Billigast S2.17
Dyrast S9.05, S9.09
Minst miljö- och hälsopåverkan S2.06, S2.14
Störst miljö- och hälsopåverkan S2.16, S2.17, N2.02, S9.09
Mest tåligt * S2.16, S9.09
Minst tåligt (nötn./slag) S2.14 / S2.06

Korrosivitetsklass: C2
Hållbarhet: Hög (15 år och uppåt)

** Vad gäller miljöpåverkan gör ett system 
med flera olika sorters ingående ämnen 
större påverkan än ett med enbart epoxi till 
exempel.

 
 
Tabell 28. Snabbval C3 Medel 

Billigast S3.17
Dyrast S9.06
Minst miljö- och hälsopåverkan S3.04, S3.05, S3.12
Störst miljö- och hälsopåverkan S3.17, S3.23, S9.09
Mest tåligt * S3.17, S9.09
Minst tåligt (nötn./slag) S3.12 / S3.04, S3.05

Korrosivitetsklass: C3
Hållbarhet: Medel (5-15 år)

 
 
Tabell 29. Snabbval C3 Hög 

Billigast S3.21
Dyrast S9.07
Minst miljö- och hälsopåverkan S3.06, S3.13, 
Störst miljö- och hälsopåverkan S3.21, S3.22, S3.24, N3.02, S9.10
Mest tåligt * S9.10
Minst tåligt (nötn./slag) S3.13 / S3.06

Korrosivitetsklass: C3
Hållbarhet: Hög (15 år och uppåt)
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Tabell 30. Snabbval C4 Medel 

Billigast S4.13, S4.20
Dyrast S9.07
Minst miljö- och hälsopåverkan S4.09
Störst miljö- och hälsopåverkan S4.17, S4.20, N4.02, S9.10
Mest tåligt * S9.10
Minst tåligt (nötn./slag) S4.09

Korrosivitetsklass: C4
Hållbarhet: Medel (5-15 år)

 
 
Tabell 31. Snabbval C4 Hög 

Billigast N4.04
Dyrast S9.08
Minst miljö- och hälsopåverkan N4.04, S9.08
Störst miljö- och hälsopåverkan S4.21, S4.22, S9.11
Mest tåligt * S9.11 
Minst tåligt (nötn./slag) S4.11, S4.18 / S4.11, S4.18, N4.03

Korrosivitetsklass: C4
Hållbarhet: Hög (15 år och uppåt)

 
 
Tabell 32. Snabbval C5-I Medel 

Billigast S6.05
Dyrast S9.12
Minst miljö- och hälsopåverkan N6.01
Störst miljö- och hälsopåverkan S6.05, S9.12
Mest tåligt * S9.12
Minst tåligt (nötn./slag) N6.01

Korrosivitetsklass: C5-I
Hållbarhet: Medel (5-15 år)

 
 
Tabell 33. Snabbval C5-I Hög 

Billigast S6.03, S6.06
Dyrast N6.02
Minst miljö- och hälsopåverkan S6.03
Störst miljö- och hälsopåverkan S6.06, N6.02
Mest tåligt * S6.03, S6.06
Minst tåligt (nötn./slag) N6.02

Korrosivitetsklass: C5-I
Hållbarhet: Hög (15 år och uppåt)
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Tabell 34. Snabbval C5-M Medel 

Billigast S7.07, N7.01
Dyrast S9.11
Minst miljö- och hälsopåverkan N7.01
Störst miljö- och hälsopåverkan S7.07, S9.11
Mest tåligt * S9.11
Minst tåligt (nötn./slag) N7.01

Korrosivitetsklass: C5-M
Hållbarhet: Medel (5-15 år)

 
 
Tabell 35. Snabbval C5-M Hög 

Billigast S7.09, N7.02
Dyrast S7.06
Minst miljö- och hälsopåverkan N7.02
Störst miljö- och hälsopåverkan S7.09, S9.12, S7.06
Mest tåligt * S9.12
Minst tåligt (nötn./slag) N7.02

Korrosivitetsklass: C5-M
Hållbarhet: Hög (15 år och uppåt)

 
 
Tabell 36. Snabbval Im1-Im3 Medel 

Billigast S8.01
Dyrast S8.04
Minst miljö- och hälsopåverkan S8.04
Störst miljö- och hälsopåverkan S8.01
Mest tåligt * S8.01, S8.04
Minst tåligt (nötn./slag) S8.01, S8.04

Korrosivitetsklass: Im1-Im3
Hållbarhet: Medel (5-15 år)

 
 
Tabell 37. Snabbval Im1-Im3 Hög 

Billigast S8.05
Dyrast S8.06
Minst miljö- och hälsopåverkan S8.06
Störst miljö- och hälsopåverkan S8.05
Mest tåligt * S8.06
Minst tåligt (nötn./slag) S8.05

Korrosivitetsklass: Im1-Im3
Hållbarhet: Hög (15 år och uppåt)

 
 

 53



Rostskyddssystem för stålprofiler – Tekniska egenskaper, ekonomi och miljöfrågor 2004-09-30 
Lena Gustafsson 

 
 

Referenser 

Tryckta 

• Andersson Johan m.fl. (1997). Stålbyggnad. Stålbyggnadsinstitutet. Fjärde upplagan, 
femte tryckningen. ISBN 91 85644 83 8. 

• Bartha Stefan (1998). Konstruktion och Korrosion. Svedala. ISBN 91-630-6462-6. 

• Bertling Sofia, Leygraf Christoffer och Odnevall Wallinder Inger (2002). 
"Miljöaspekter vid metallavrinning från tak.” sid.148. Stålbyggnad 2002. 
Stålbyggnadsinstitutet. Publikationsnummer 175. ISBN 91 7127 033 7. 

• Boverkets Handbok om Stålkonstruktioner, BSK 99 (1999). Boverket, Byggavdelning. 
Upplaga 3:1. ISBN 91-7147-527-3. 

• Eriksson Hans (2002). ”Det naturliga rostskyddet för stål.” sid. 53. Stålbyggnad 2002. 
Stålbyggnadsinstitutet. Publikationsnummer 175. ISBN 91 7127 033 7. 

• Handbok i rostskyddsmålning (1961). IVA:s Korrosionsnämnd. Stockholm. Almqvist 
& Wiksells Boktryckeri AB. 

• Handbok i rostskyddsmålning (1999). Stockholm. Korrosionsinstitutet. 1:a upplagan, 
1-3:e tusendet. ISBN 91-87400-009-X. 

• Smidfelt Bertil, 2003, ”Betydelsen av rätt förbehandling av stålkonstruktioner”, 
Stålkonstruktioner 2003, SBI Publikation 179 

• Wallin Torgny, 1989, Varmförzinkning, ISBN 91-971327-0-5 

Elektroniska 

• Augustsson, Curt2004. NM Epoxihandbok. upplaga tre. Hämtat från 
http://www.nilsmalmgren.se/broschyr/NM%20Epoxihandbok%20upl%203%202004.p
df den 23 mars 2004 

• Beskrivning av verkstadsindustri. Verkstadsindustriprojekt 2002-2003. Bilaga 5 
Hämtat från 
http://www2.vastmanland.lst.se/filarkiv/pdf/miljo/mskydd/verkstadsproj_bilaga5%20.
pdf den 13 april 2004 

• Carlstedt Sylwan, Jenny (2000). Hållbara val, färg, fog och lim. Sveriges 
Byggindustrier. Första upplagan. Hämtat från 
http://ov.byggare.com/Files/H%C3%A5llbara%20val.pdf den 8 mars 2004 

• Freilich, Danielle. ”nyanserade färgval - om hur olika färgval påverkar vår hälsa och 
miljö.” Kemikalieinspektionen 2000. Hämtat från 
http://www.kemi.se/raw/documents/18130_fargval.pdf den 18 mars 2004 

 54



Rostskyddssystem för stålprofiler – Tekniska egenskaper, ekonomi och miljöfrågor 2004-09-30 
Lena Gustafsson 

 
 

• Galvanisk korrosion för metaller utomhus, 2004, TEOkonsult 

Hämtat från http://www.teokonsult.se/plat/forzink/plat1200.htm den 17 maj 2004. 

• Kemikalieinspektionens priolista. Hämtat från http://www.kemi.se/prio den 12 mars 
2004 

• Korrosionsskydd, 2004, TEOkonsult. Hämtat från 
http://www.teokonsult.se/plat/malning/plat1200.htm den 16 mars 2004 

• Riksantikvarieämbetet – materialguide, 2002. Hämtat från 
http://www.raa.se/materialguiden den 26 mars 2004 

• Rosander, Per och Ståhl, Mattias 2002. Avgifta Byggandet. Hämtat från 
http://www.svekom.se/fastighet/dokument/Avgifta%20byggandet%20lang%20feb%2
02003.pdf den 14 april 2004 

• Standarder. 2004. Zink info Norden AB. Hämtat från 
http://www.zincinfo.se/standard/standard.htm den 15 mars 2004 

• Sunda Hus Miljödata 2004. Databas med miljögranskade och bedömda byggvaror. 
Hämtat från http://www.sundahus.se den 27 april 2004 

• Södertälje varmförzinkning AB, 2003. Rostskyddsföretaget. Hämtat från 
http://www.varmzink.se den 10 mars 2004 

• Vadstena Varmförzinkning AB. Hämtat från http://www.vadstenazinken.se den 8 april 
2004 

• Varmförzinkning – det effektiva korrosionsskyddet. WIBE. Hämtat från 
www.wibe.se/wk2/view/frameset.asp?PageID=335 den 15 mars 04 

• Zink – en metall i kretsloppet, 1997. NFZ. Hämtat från 
http://www.zincinfo.se/miljon/kretslopp/ram.html den 22 mars 2004 

• Zinken Weland. Hämtat från http://www.zinkenweland.se den 9 mars 2004 

• Korrosion. SBI. Hämtat från 
http://www.sbi.se/uploaded/dokument/files/Kap%205_Korrosion.pdf den 5 maj 2004. 

• Sigma Proferral pr, varuinformation, Sigma färg, 2002, Hämtad från 
http://www.sigmafarg.se/ den 22 juni 2004. 

Personlig kommunikation 

• Andersson Sven-Erik, Häfla Bruks AB, Tfn: 0151-52 40 12, 
svenerik.andersson@hafla.se 

• Glenberg Jan Inge, Jotun Sverige AB, Göteborg, 031-69 63 00, 28 juni 2004 

 55



Rostskyddssystem för stålprofiler – Tekniska egenskaper, ekonomi och miljöfrågor 2004-09-30 
Lena Gustafsson 

 
 

• Jansson Lars, Blästerprodukter AB, Lars Jansson, [e-post] lars@blasterprodukter.se 

• Karlsson Agnetha, LYTAB, Nya Linköpings Ytbehandling AB, Tfn: 0121-320 69 
(Telefon till LYTAB 013-10 47 73) 

• Leino Robert, Karlshamns rost konsult, [e-post] info@rj-design.nu 

• Sandfjord Peter, Häfla Bruks AB, Tfn: 0734-42 50 35, Peter.Sandfjord@hafla.se 

Figurer 
Figur 1 och 2 kommer från Torgny Wallins bok Varmförzinkning, 1989. 

Figur 3 är hämtad från http://www.blomman.nu den 2004-05-11.
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Bilaga 1  
Värde på vikt och mantelarea kommer från stålbyggnad 2002, stålbyggnadsfakta s. 60-79. 

 

HEA 240
g: 60,3 kg/m    F: 1,37 m2/m 
Vikt per ytenhet: 
60,3/1,37 =44,01 kg/m2  
       ⇒ 44,01*5≈220 kr/m2  

 

HEB 200: 
g: 61,3 kg/m    F: 1,15 m2/m 
Vikt per ytenhet: 
61,3/1,15 =53,30 kg/m2  
       ⇒ 53,30*5≈267 kr/m2

 

IPE 360: 
g: 57,1 kg/m    F: 1,35 m2/m 
Vikt per ytenhet: 
57,1/1,35 =42,30 kg/m2  
       ⇒ 42,30*5≈211 kr/m2

 

UPE 360: 
g: 61,2 kg/m    F: 1,12 m2/m 
Vikt per ytenhet: 
61,2/1,12 =54,64 kg/m2  
       ⇒ 54,64*5≈273 kr/m2

 

VKR 250*250*8: 
g: 60,3 kg/m    F: 0,979 m2/m 
Vikt per ytenhet: 
60,3/0,979 =61,59 kg/m2  
       ⇒ 61,59*5≈308 kr/m2

 

Medelvärde: (220+267+211+273+308)/5≈256 kr/m2  
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Bilaga 2 
Sannolika egenskaper hos olika färgtyper. Utdrag ur Tabell 4:1 i Handbok i 
Rostskyddsmålning, 1999, Sid. 61. Endast de färger som är relevanta i sammanhanget har 
tagits med. 

Utmärkt
God
Dålig

- Ej Relevant

  

  

    

  

  

  

    

    

  

      

  

  

Hårdhet

Applicerbarhet
Pensel

Spruta
Rulle

Fysikaliska egenskaper
Nötningshärdighet
Slaghärdighet
Flexibilitet

70-120
60-70 grader C

120-150
>150

Syror (stänk)
Alkali
Alkali (stänk)

Värmehärdighet (torr värme)

Egenskaper hos olika färgtyper

A
kr

yl

A
lk

yd

Po
ly

ur
et

an
, a

ro
m

at
is

k

Po
ly

ur
et

an
, a

lif
at

is
kt

Ep
ox

i

Tj
är

ep
ox

i, 
PU

R
-tj

är
a

O
xi

ra
ne

st
erBetygen kan variera 

mellan färger av samma 
typ men med olika 
formuleringar 1)

  

  

  

  

  

  

-

-

  

  

  

  

  

Glanshärdighet

Härdighet mot

Kulörhärdighet

Syror

  

  

  

  

Exponering under vatten
Regn/Kondens
Lösningsmedel
Lösningsmedel (stänk)

  

  

  

  

  

1) Två betygssymboler i samma ruta 
innebär att betydande skillnader kan 
förekomma, dvs att båda symbolerna 
kan vara tillämpliga. 
Redaktionell anmärkning: Färgteknikerna i 
handbokens författarteam och referensgrupp 
anser att dubbla symboler  kan vara 
berättigade i ytterligare fall, i synnerhet när 
det gäller epoxis härdighet mot syror 
(Borde vara ∆/•). Kontakta därför  aktuell 
färgleverantör när så tillförlitliga uppgifter 
som möjligt behövs.

  

  

  

  

 

 


