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OPIS PRODUKTU: 
 
Proguard CN200. jest dwukomponentową powłoką kompozytową zawierającą mikrocząstki ceramiczne 
oraz wzmacniające nanocząstki bazujące na żywicy nowolakowej nowej generacji. Powłoka posiada 
właściwości ochronne przed działaniem związków chemicznych, korozji i erozji szerokiej gamy podłoży 
narażonych na  agresywne środowisko w podwyższonej temperaturze. 
 
 
PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE 
 
Przyczepność do podłoża: > 27 N/mm2 zgodnie z normą ISO 4624. (tzw. Pull Off Test) 
 Dostępne metody badań przyczepności (adhezji) to: siatka nacięć Cross Cut 

zgodna z normami ISO 2409, ASTM D3359 lub metoda odrywowa Pull 
Off  którą można zmierzyć opierając się na normie ISO 4624, ASTM D 4541. 
Dla farb epoksydowych ten parametr wynosi około 4-5 N/mm2 

 
Opis metody: Badania adhezji powłok przeprowadzone metodą odrywową, za pomocą 

aparatu PosiTest AT Digital (rys. poniżej), zgodnie z wytycznymi normy PN-EN 
ISO 4624:2004 (Farby i lakiery. Próba odrywania do oceny przyczepności). 
Urządzenie do badania adhezji powłok polimerowych. W metodzie odrywowej 
wyznaczana jest siła odrywająca obszar powłoki polimerowej (o określonej 
powierzchni) od podłoża. Badanie adhezji powłoki jednowarstwowej (lub 
wielowarstwowego systemu powłokowego) do podłoża polega na odrywaniu 
(prostopadle do podłoża) powłoki za pomocą specjalnego przyrządu  
o napędzie: mechanicznym, hydraulicznym lub pneumatycznym (rys poniżej). 
Metodą tą można badać powłoki naniesione na podłoża różnego rodzaju. 
Wykonanie oznaczenia polega na przyklejeniu na powierzchni badanej powłoki 
stempla pomiarowego, a następnie oderwaniu tego stempla przy wzroście 
naprężenia, jednak nie większym niż 1 MPa/s. Podczas badań adhezji podłoże 
nie powinno ulegać odkształceniu. Stemple pomiarowe mają kształt 
cylindryczny i posiadają z jednej strony płaską powierzchnię czołową – o 
minimalnej średnicy 20 mm, którą są przyklejane do powłoki . 
 

 
Odporność na ścieranie:80 mg zgodnie z normą ASTM D 4060  

Badane na aparacie Tabera. Aparat Tabera jest uznanym od wielu lat 
przyrządem do określania odporności na ścieranie powierzchniowe dla bardzo 
wielu rodzajów materiałów: papieru, kartonu, ceramiki, tworzyw, tekstyliów, 
metali, skóry, gumy i wielu innych. Do powłok trudnościeralnych zaliczamy 
powłoki o ścieralności mniejszej niż 150 mg. 

 
 



 
Informacja techniczna   str. 2 z 2 

 

Proguard CN 200  
 

 

 
 

Opis działania  W urządzeniu można badać standardowo próbki materiałów o grubości do 12,7 
mm (½"). Próbka mocowana jest na obracającym się wokół pionowej osi stoliku 
i podlega ścieraniu przez dwa, pokryte odpowiednim materiałem ściernym 
kółka. Są one dociskane do próbki przez odważniki. Specyficzne działanie 
ścierające jest wynikiem kontaktu próbki z kółkami. Kółka są swobodnie 
osadzone na łożyskach i napędzane przez ruch próbki. Obracają się one w 
przeciwnych kierunkach wokół osi poziomej, która jest prostopadła do pionowej 
osi obrotu próbki. Taki układ powoduje, że jedno z kółek ściera próbkę od 
środka w kierunku na zewnątrz a drugie w kierunku przeciwnym. W rezultacie 
na próbce powstaje starty obszar o powierzchni około 30 cm 2 . Parametry testu 
mogą być zmieniane, co pozwala na określenie optymalnych warunków 
narażenia dla różnych typów materiałów i wyrobów. Urządzenie pozwala na 
wybór 

 
Zabezpieczenie antykorozyjne: >10.000 h zgodnie z ISO 7253 (test w komorze solnej) 
 
Opis metody: Jednym z badań, które standardowo stosuje się do oceny odporności korozyjnej 

materiału czy powłoki, jest badanie w rozpylonej solance (mgle solnej), znane 
też jako test w komorze solnej. W sprzyjających korozji warunkach – w komorze 
wypełnionej rozpylonym roztworem chlorku sodu – szybko wychodzi na jaw, 
która powłoka dobrze spełnia swoją antykorozyjną funkcję, a która wymaga 
jeszcze dopracowania. Badanie polega na zamknięciu na kilkanaście lub 
kilkadziesiąt godzin próbek różnych materiałów w komorze, w której panują 
ekstremalne warunki. Standardowo jest to temperatura 35°C i atmosfera 5% 
NaCl (co oznacza, że rozpylony zostaje wodny roztwór chlorku sodu o stężeniu 
50 g/dm3). Czas badania waha się od 16 do 96 godzin. Po jego upływie próbki 
są analizowane – ocenia się m.in. ich wygląd, ubytek masy, liczbę  
i rozmieszczenie defektów korozyjnych czy zmianę właściwości 
mechanicznych. Dokonuje się też analizy mikroskopowej powierzchni i określa 
się czas, po jakim pojawiły się na próbce pierwsze zmiany korozyjne. Dokładne 
wytyczne dotyczące przygotowania próbek, przebiegu testu, przyjętych 
parametrów oraz ostatecznej oceny są zawarte w normach (np. PN-EN ISO 
9227:2012E). 
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