
Sopivan pintakäsittelyn valinta kohteeseen
MP-tikashyllyt

Uusi mullistava Z4-pinnoite mahdollistaa entistä pidemmän elinkaaren - luontoa säästäen!

Pintakäsittely       Korroosioluokka

Sähkösinkitys C1
Maalattu teräslevy C2
Kuumasinkitty ohutlevy Z275 (Sendzimir) C2
Alusinkki AZ150 C3
Kuumasinkitys SS-EN ISO 1461 C4
Alusinkki AZ185 C4
Z4 95 % sinkki, 5 % alumiini C4
AISI 304, haponkestävä AISI 316L  C5-I / C5-M

Kullakin korroosioluokalla on varsin laaja käyttöalue ja pinnoit-
teen elinikä voi vaihdella .

Pintakäsittelyn valinnassa huomioi seuraavat seikat:
 > 1 . Selvitä projektiisi soveltuva korroosioluokka taulukosta
1:23a

 > 2 . Valitse kohteen elinikävaatimuksen täyttävä pintakäsit-
tely taulukosta 2

 > 3 . Valitse sopiva MP-koodin mukainen (taulukko 2) tuotevaih-
toehto . Jos et löydä sopivaa tuotetta, valitse lähin ylemmän
korroosioluokan tuote . Vaihtoehtoisesti voit käyttää taulu-
kon 3 laskennallisia arvoja pinnoitteen keston arvioimiseksi . 
Jaa tuotteen sinkkipinnan paksuus taulukossa halutulle rasi-
tusluokalle ilmoitetulla ohenemisvälillä saadaksesi arvioidun
elinkaarivälin tuotteelle .

Tuote eri pintakäsittelyvaihtoehdoista voidaan valita kohteen vaatimuksiin seuraavasti:

MP-tuotekoodissa olevat kirjaimet tarkoittavat 
seuraavaa:

Kirjain Pintakäsittely         Käsittelyn paksuus
E Sähkösinkitys 10 μm
V Maalattu, valkoinen NCS 0502-Y   60-70 μm
S Kuumasinkitty ohutlevy Z275 (Sendzimir)  20 μm
A Alusinkki AZ150 20 μm
Z Kuumasinkitys SS-EN ISO 1461  60 μm
AZ Alusinkki AZ185   25 μm
Z4 Z4 95 % sinkki, 5 % alumiini 25 μm
R Ruostumaton 304, haponkestävä 316L

Esim . Aiot asentaa tikashyllyt lämmittämättömään varasto-
tilaan .

 > 1 . Taulukko 1:23a osoittaa selvästi korroosioluokan C2  olo-
suhteita . 

 > 2 . Varastohalli tulee olemaan käytössä enemmän kuin 25
vuotta . Valitsemme kuumasinkityn ohutlevyn Z275 .

 > 3 . MP-koodiksi tulee näin ollen S, eli sopiva tikashylly löytyy
MP-S kevythyllymallistosta . 

 > Huomaa, että myös kannattimien ja kiinnikkeiden luokituk-
sen tulee vastata valittua hyllytyyppiä .

Z4 on uusi, ympäristöystävällisempi ma-
te riaali, jolla saavutetaan erinomainen 
pinnan laatu . Pinnoite ylittää standardissa 
EN ISO 61537 pintakäsittelyluokalle 8 (85 
μm kuumasinkitty) asetetut vaatimukset. 
Suolasumutestissä Z4 tikashyllyyn ei 
synny lainkaan punaruostetta, kuten 
kuumasinkitylle tikashyllylle tapahtuu . 
Pintaan kertynyt valkoruoste ei vaikuta 
tikashyllyn toimintaan tai elinkaareen . 
Z4 tikashyllyjen kanssa suositellaan 
käytettäväksi Z4 asennusosia, mutta 
pinnoite on yhteensopiva myös muiden 
pinnoitelaatujen kanssa . PZ4-sarja täyt-
tää EN 61537 standardin vaatimukset 
raskaille tikashyllyille .

Kuumasinkitty – 1050 h Z4 – 1050 h

Luokka 8
85 μm

Luokka 6
55 μm

Z4 1

2

3

4

5

6

7

8

Z4

1200

1000

800

600

400

200

0

Pinnoituslaatujen suorituskyky suolasumutestissä 



Taulukko 1:23a
Korroosioluokat ja niitä vastaavat ympäristöolosuhteet standardin EN ISO 12944-2 mukaisesti .

Rasitusluokka Ympäristön määrittely Ulkona Sisällä

C1 Hyvin lievä
Lämmitetyt kuivat tilat, joiden ilmassa on merkityksettömiä 
määriä epäpuhtauksia, esim . toimistot, kaupat, koulut, 
hotellit .

C2 Lievä Tilat, joissa ilman epäpuhtauksien määrä on 
alhainen, maaseutualueet .

Lämmittämättömät tilat, joissa on vaihteleva lämpötila ja 
kosteus, sekä joissa esiintyy jonkin verran kondensoitumista ja 
vähäisiä määriä ilman epä-puhtaisuuksia, esim . urheiluhallit ja 
varastorakennukset .

C3 Kohtalainen

Ilmatilat, joissa on tietty määrä suolaa tai  
kohtuullisia määriä epäpuhtauksia: kaupunki- 
alueet sekä alueet, joissa jonkin verran teollisuutta . 
Myös alueet lähellä rannikkoa .

Tilat, joissa kohtuullinen kosteuspitoisuus ja tietty määrä 
tuotantoprosessien ilman epäpuhtauksia, esim, panimot, 
meijerit, pesulat .

C4 Ankara
Ilmatilat, joissa kohtalaisia määriä suolaa tai selviä 
määriä ilman epäpuhtauksia, esim . teollisuus- ja 
rannikkoalueet .

Tilat, joissa suuri ilmankosteus ja paljon ilman epäpuhtauksia 
tuotantoprosesseista, esim . kemianteollisuus, uimahallit, 
telakat .

C5-I Hyvin ankara 
(teollisuus)

Teollisuusalueet, joissa suuri ilmankosteus ja 
aggressiivinen ilma .

Tilat, joissa lähes pysyvä kondenssi ja paljon epäpuhtauksia 
ilmassa .

C5-M Hyvin ankara (meri) Rannikko-ja offshore-alueet, joilla suuri 
suolapitoisuus ilmassa .

Tilat, joissa lähes pysyvä kondenssi ja paljon epäpuhtauksia 
ilmassa .

Taulukko 2 
MP-

koodi 
C1

Min    Maks 
C2 

Min    Maks 
C3 

Min    Maks 
C4 

Min    Maks 
C5-I 

Min    Maks 
C5-M 

Min    Maks

Sähkösinkitys 1) E ∞       ∞ 7,1          50 2,4         7,1 1,2         2,1 0,6         1,2 0,6         1,2

Maalattu teräslevy V,B ∞       ∞ 7,1          50 2,4         7,1 1,2         2,1 0,6         1,2 0,6         1,2

Kuumasinkitty ohutlevy Z275 (sendzimir) 1) S ∞       ∞ 19         130  6           19  3            6  2             3  2             4

Kuumasinkitys SS-EN ISO 1461 1) Z ∞       ∞ 66        460 22          66 11           22  6            11  6            11

Alusinkki AZ185 1) AZ ∞       ∞  91         578 39          91 28         39  - 28  - 28

Haponkestävä R ∞       ∞ ∞          ∞ 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2)

Taulukko 2 
Arvioitu pintakäsittelyn elinikä .

 > 1 . Arvot ovat SSAB:n laskennallisia arvioita (vuotta) siihen kunnes punaruostetta on havaittavissa pinnoitteessa .
 > 2 . Haponkestävällä teräksellä on erittäin pitkä elinikä myös korroosioluokissa C5 I ja M . Joidenkin jaloteräksille epäedullisten
aineiden läsnäolo voi kuitenkin lyhentää elinkää oleellisesti .

Sopivan pintakäsittelyn valinta kohteeseen
MP-tikashyllyt

 Rasitus-
luokka

Keskimääräinen korroosio pinta-alaa kohden ja pinnoitepaksuuden oheneminen yhden vuoden aikajaksolla 

Teräsmateriaali Sinkkipinnoite

Keskimääräinen korroosio (g/m2) Oheneminen μm Keskimääräinen korroosio (g/m2) Oheneminen μm

C1 ≤ 10 ≤ 1,3 ≤ 0,7 ≤ 0,1

C2 >10 – 200 > 1,3 – 25 > 0,7 – 5 > 0,1 – 0,7

C3 > 200 – 400 > 25 – 50 > 5 – 15 > 0,7 – 2,1

C4 > 400 – 650 > 50 – 80 > 15 – 30 > 2,1 – 4,2

C5-I > 10 – 1 500 > 80 – 200 > 30 – 60 > 4,2 – 8,4

C5-M >10 – 1 500 > 80 – 200 > 30 – 60 > 4,2 – 8,4

Taulukko 3 
Pintakäsittelyn elinkaaren laskennallinen pituus .



Sopivan pintakäsittelyn valinta kohteeseen
MP-tikashyllyt

Kuumasinkitys vai alusinkki?
Kuumasinkitty (kastosinkitty) tuote on 
ollut perinteinen valinta vaativiin olo-
suhteisiin . Kastosinkittyjen tuotteiden pin-
noitusprosessista johtuen niiden pinnan 
laatu aiheuttaa kuitenkin haasteita . 
Valmistusvaiheessa esipinnoitettu alu-
sinkkipinnoite ratkaisee tämän ongelman . 
Lisäksi se on osoittautunut myös muilta 
osin ylivoimaiseksi kastosinkittyyn pin-
noitteeseen verrattuna .

Alusinkillä on mm . seuraavia etuja:

 > Parempi korroosiosuoja
 > Parempi sähkönjohtokyky korroosion
tapahduttua

 > Ympäristöedut
 > Tasainen ja kova pinta .

Parempi korroosiosuojaus
Mitä vaativammat olosuhteet ovat, 
sitä enemmän alusinkki antaa 
etuja . Alusinkki toimii erinomaisesti 
teollisuusympäristössä, jossa vallitsee 
aggressiiviset olosuhteet, kuten korkea 
ilmankosteus ja lämpötila . Alusinkki 
kestää myös paremmin kuin kasto-
sinkitty teräs meriolosuhteissa, joissa 
suolan ja kosteuden yhdistelmä altistaa 
materiaalit voimakkaasti ruosteelle . 
Kun sinkki syöpyy, muodostuu valko-
ruostetta, joka on sähköisesti eristävää . 
Alusinkki muodostaa mustaa ruostetta, 
jolla on parempi sähkönjohtavuus . 
Tästä on etua potentiaalintasauksessa . 

Alusinkkiä ei kuitenkaan suositella 
käytettäväksi olosuhteissa, joissa ilman 
pH-arvo on yli 9 . Se ei myöskään sovellu 
käytettäväksi vedessä . Taulukossa 2 
(sivulla 7) on ohjeellinen elinikävertailu 
Alusinkin ja muiden pintakäsittelyiden 
välillä .

Mitä on alusinkki?
Alusinkki on metalliseos, jolla teräslevy 
pinnoitetaan suoraan terästehtaassa . 
Alusinkin aineosat ovat: 55 % alumiinia, 
43,4 % sinkkiä ja 1,6 % piitä . Tarkoin 
valvotussa prosessissa valmistetaan 
ohutlevyä, jolla on erittäin tasainen ja 
kova pinta .

Alusinkin ympäristöedut
Tuotteen valmistuksessa ei vaadita 
erillistä kastosinkitystä, joka kuormittaa 
luontoa siinä käytettävien kemikaalien 
takia . Käytetyn energian tarve vähenee 
ylimääräisten kuljetusten jäädessä 
pois .  Esikäsiteltynä pinnoitteen laatu 
on parempi, jolloin ei tarvita paksua 
sinkkikerrosta hyvän suorituskyvyn 
saavuttamiseksi . Alusinkki korjaa itse 
syntyneet pintavauriot .

Pitkä elinikä johtuu siitä, että pinnoite 
antaa teräslevylle kaksinkertaisen 
suojan . Ensimmäinen suoja saavutetaan 
pinnoitteen passivoivalla estolla yleistä 
korroosiota vastaan . Toinen suojaus 
saadaan aikaiseksi, kun pinnoitettu 
levy asetetaan alttiiksi kosteudelle, ja 

ALUMIINI-SINKKI

TERÄS

ALUMIINI-SINKKI

Kuvaus alusinkin itsekorjaavista ominaisuuksista .

galvaaninen elementti muodostuu levyn 
pinnalle . Sinkki-ionit vaeltavat näin 
vaurion yli ja korjaavat levyssä olevat 
naarmut ja paljaat katkaisupinnat .

HUOM! Ennen kuin galvaaninen korjaus 
on päässyt kunnolla käyntiin voi ruostetta 
esiintyä katkaisupinnoissa ja rei’issä . 
Tämä on ainoastaan kosmeettinen vika, 
ja korroosio pysähtyy ennen pitkää .

Tyyppihyväksyntä
Alusinkki AZ185 on tyyppihyväksytty  
korroosioluokkaan C4 (Sitac 1245/94) .

Kokemuksia Alusinkistä
Alusinkki kehitettiin noin 30 vuotta sitten 
Yhdysvalloissa . Siellä on tehty mm . 
meri olosuhteissa referenssiasennuksia, 
jotka ovat yhtä vanhoja . Eräässä 
Ruotsin ankarimmista olosuhteista, 
Stenungsundin petrokemian laitoksissa 
on yli 20 vuotta vanhoja asennuksia . 

Joitain muita esimerkkejä vaativista 
olosuhteista, joissa alusinkkiä on käytetty:

 > Maahan kaivetut tierummut
 > Autojen pakoputket
 > Ilmankäsittelylaitoksissa kosteissa ja
aggressiivisissa olosuhteissa
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