1 (3)

JV/RT

2.2.2016

Maalit ja lakat - Standardisointi 2015
Toimialan standardisoinnin kansallinen vastuukomitea:
•

Kemesta 09 - Maalit ja lakat: 6 asiantuntijaa ja 4 kokousta vuonna 2015
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Tikkurila Oyj vetäytyi kansallisesta standardisointikomiteasta Kemesta 09 - Maalit ja lakat
marraskuussa 2015.
Maalien ja lakkojen standardisointia hoitavat CEN/TC 139, CEN/TC 298, CEN/TC 360, ISO/TC 35
sekä ISO/TC 256. Tekniset komiteat käsittelevät maalien ja lakkojen lisäksi pinnoitteita,
pigmenttejä sekä väri- ja täyteaineita. Standardit käsittelevät testimenetelmiä, vaatimuksia ja
terminologiaa.
Tekniset komiteat
• CEN/TC 139 Paints and varnishes
• CEN/TC 298 Pigments and extenders
• CEN/TC 360 Coating systems for chemical apparatus and plants against corrosion
• ISO/TC 35 Paints and varnishes
• ISO/TC 256 Pigments, dyestuffs and extenders
Työn merkittävyys ja tavoitteet
Suomen maaliteollisuudelle ja maalien käyttäjille alan standardisointityö on tärkeää. Suomen
ilmasto on korroosion kannalta vaativa. Puun ulkomaalaukseen kohdistuu kovia haasteita, samoin
laitteiden maalaukseen. Suomen tavoitteena on alan teollisuuden pysyminen tietoisena tulevista
vaatimuksista ja mahdollisuus vaikuttaa niihin. Myös standardien käytettävyys pohjoisissa
olosuhteissa on asia, josta tulee huolehtia.
Vaikuttavuus ja merkitys kilpailukyvylle
Standardisointi on keino pitää suomalaiset, kansainvälisesti katsoen pienet, alan yritykset ajan
tasalla vaatimusten suhteen. Standardisoinnilla vahvistetaan alan teollisuuden kansainvälistä
kilpailukykyä. Rankan ilmaston vaikutusten huomioon ottamisessa maalien standardisoinnissa on
kansallisesti tärkeää maaliteollisuudelle sekä myös rakennusteollisuudelle.
Maalialan standardeja on käännetty runsaasti suomeksi, sillä niitä käytetään mm.
maalaussopimusten pohjadokumentteina. Metallien korroosionestomaalauksen standardit ovat
myös käännetyt ja koottu kolmiosaiseen SFS-standardikäsikirjasarjaan KK-68. Käsikirjasarjasta on
saatavilla myös elektroninen versio, joka sisältää standardien lisäksi myös aiheeseen liittyvää
lainsäädäntöä. Vuoden 2015 aikana käännettiin kaksi standardia suomeksi:
• EN ISO 2813:2014 Maalit ja lakat. Kiillon määritys kulmilla 20°, 60° ja 85°
• EN ISO 4618:2014 Maalit ja lakat. Termit ja määritelmät
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Vuoden 2015 toiminta
Tekninen
komitea

CEN/TC
139
CEN/TC
298
CEN/TC
360
ISO/TC 35
ISO/TC 256

Alakomitea/
työryhmät
kpl
9

Standardeja
yhteensä
kpl
286

Julkaisut Työaiheet
kpl
käynnissä
2015
kpl

Äänestyksiä/
kyselyjä kpl
2015

Kokoukset
kpl
2015

5

102

40

TC: 1, WG: 4

2

70

-

-

1

1

-

6

-

-

-

-

4/16
6

236
97

5
13

97
4

73
35

TC: 1 ja SC: 2
TC: 1

Loppuvuonna 2015 aloitettiin kansallisen standardin SFS 3358 "Maalaus. tilat, käyttö, huolto ja
sammutuskalusto sekä ohjeita tilaluokitukseen" päivitys. Standardi on Kemesta ry:n myydyin
standardi ja päivitys saadaan valmiiksi vuoden 2016 keväällä.
Komiteoiden ja sen työryhmien kokouksiin on osallistuttu seuraavasti:
• CEN/TC 139
10.9.2015 Kööpenhamina
• ISO/TC 256
29.10.2015 Berliini
• CEN/TC 298
30.10.2015 Berliini
Julkaistut standardit vuonna 2015
CEN/TC 139 ja ISO/TC 35 Paints and varnishes
• EN 13523-15:2015
Coil coated metals - Test methods - Part 15: Metamerism
• EN 13523-23:2015
Coil coated metals - Test methods - Part 23: Resistance to
humid atmospheres containing sulfur dioxide
• EN 16623:2015 Paints and varnishes - Reactive coatings for fire protection of metallic
substrates - Definitions, requirements, characteristics and marking
• EN ISO 3233-3:2015 Paints and varnishes - Determination of the percentage volume of
non-volatile matter - Part 3: Determination by calculation from the non-volatile-matter
content determined in accordance with ISO 3251, the density of the coating material and
the density of the solvent in the coating material (ISO 3233-3:2015)
• EN ISO 4630:2015
Clear liquids - Estimation of colour by the Gardner colour
scale (ISO 4630:2015)
• EN ISO 6271:2015
Clear liquids - Estimation of colour by the platinum-cobalt
colour scale (ISO 6271:2015)
• EN ISO 8623:2015
Tall-oil fatty acids for paints and varnishes - Test methods
and characteristic values (ISO 8623:2015)
• ISO/TS 19397:2015 Determination of the film thickness of coatings using an ultrasonic
gage
ISO/TC 256 Pigments, dyestuffs and extenders
• ISO 18314-1:2015 Analytical colorimetry - Part 1: Practical colour measurement
• ISO 18314-2:2015 Analytical colorimetry - Part 2: Saunderson correction, solutions of the
Kubelka-Munk equation, tinting strength, hiding power
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ISO 18314-3:2015 Analytical colorimetry - Part 3: Special indices
ISO 18473-1:2015 Functional pigments and extenders for special applications - Part 1:
Nanoscale calcium carbonate for sealant application
• ISO 18473-2:2015 Functional pigments and extenders for special applications - Part 2:
Nanoscale titanium dioxide for sunscreen application
• ISO 18451-1:2015 Pigments, dyestuffs and extenders - Terminology - Part 1: General
terms
• ISO 18451-2:2015 Pigments, dyestuffs and extenders - Terminology - Part 2: Classification
of colouring materials according to colouristic and chemical aspects
• ISO 23900-1:2015 Pigments and extenders - Methods of dispersion and assessment of
dispersibility in plastics - Part 1: General introduction
• ISO 23900-2:2015 Pigments and extenders - Methods of dispersion and assessment of
dispersibility in plastics - Part 2: Determination of colouristic properties and ease of
dispersion in plasticized polyvinyl chloride by two-roll milling
• ISO 23900-3:2015 Pigments and extenders - Methods of dispersion and assessment of
dispersibility in plastics - Part 3: Determination of colouristic properties and ease of
dispersion of black and colour pigments in polyethylene by two-roll milling
• ISO 23900-4:2015 Pigments and extenders - Methods of dispersion and assessment of
dispersibility in plastics - Part 4: Determination of colouristic properties and ease of
dispersion of white pigments in polyethylene by two-roll milling
• ISO 23900-5:2015 Pigments and extenders - Methods of dispersion and assessment of
dispersibility in plastics - Part 5: Determination by filter pressure value test
ISO 23900-6:2015 Pigments and extenders - Methods of dispersion and assessment of
dispersibility in plastics - Part 6: Determination by film test
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