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Abstract 

The development of defoaming additives is steadily progressing and there are therefore 
always new and improved additives on the market. Some modern additives provide the 
desired defoaming effects by themselves, in contrasts to previous additives that needed to be 
used in combination with other additives.  

The task of this bachelors thesis was to evaluate the possibility of using these improved 
defoaming additives, with the aim to find alternatives that give the system better defoaming 
attributes while, at the same time, using less of the primary products.  

The tests were carried out in the coating type Teknocryl Aqua Combi 2780. The coating is a 
waterborne air drying acrylat-latex/alkyd based coating that can be used for both single coat 
painting and primer.  

The results showed that there are good possibilities of replacing the current additives with 
Drewplus TS-4481. This additive, by itself, gives a better and more effective protection 
against foaming, during manufacturing and application of the coating, than mixtures of 
additives that have previously been used. This regards both applications using a brush and 
high pressure airless applied systems. 

Drewplus TS-4481 is a formulation of silicas, paraffinic oils and silicon-derivates. According 
to the results, it is concluded that this additive is highly compatible with the specific coating 
studied in this thesis. 

The project was performed at Teknos AB which is located in Tranemo. The company belongs 
to one of the leading suppliers of coatings in the Nordic region called the Teknos Group.  
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Sammanfattning 

Utvecklingen av skumdämpande additiver går stadigt framåt och således återfinns ständigt 
nya och förbättrade additiver på marknaden. Additiver som ensamma kan ge önskade effekter, 
på den färdiga produkten, som tidigare krävde tillsatts av ett flertal olika additiver.  

Examensarbetets uppgift var att utreda möjligheterna att använda sig av dessa nya och mer 
effektiva skumdämpande additiver och målsättningen var att finna alternativ som dels ger 
bättre skumdämpande egenskaper än de som erhålls i dagsläget men även finna alternativ som 
innebär en minskad mängd råvaror i produktionsledet.  

Testerna utfördes i en färg av kvaliteten Teknocryl Aqua Combi 2780. Färgen är en 
lufttorkande vattenburen akrylatdispersions/alkydbaserad grundfärg och enskiktsfärg. 

Resultaten visade att det finns goda möjligheter att ersätta de dagsaktuella skumdämpande 
additiven med Drewplus TS-4481. Detta additiv gav ensamt ett effektivare och bättre skydd 
mot luft som piskas in i färgen under dess tillverkning samt luft som kan inbindas i färgskiktet 
då det appliceras med såväl högtrycksspruta som pensel. Detta skumdämpande additiv är en 
blandning av silika, paraffinoljor, silikonderivat och baserat på resultaten från projektet ter 
den sig väldigt kompatibel med den specifika färg som studeras i detta projekt. 

Projektet utfördes på Teknos AB, beläget i Tranemo. Företaget är en del av en av nordens 
ledande färgtillverkare, Teknos-koncernen.   
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Förord 
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1. Inledning 

Teknos AB är en av Skandinaviens ledande leverantörer av färg för industriellt bruk men 
produkter från koncernens företag i Finland, Sverige, Danmark, Norge, Polen, Tyskland och 
Storbritannien utgör även en stark position på marknaden för konsument och 
yrkesmålerifärger. [1]  

Examensarbetet utfördes på Teknos AB som ingått i Teknoskoncernen sedan 1989. Fabriken 
är belägen i centrala Tranemo och har sedan företagets grundande 1920 utvecklats från att 
enbart tillverka rödfärg till att erbjuda ett brett spektra av produkter till marknaden för 
färgförsäljning. [4]  

Forskningen kring skumdämpande additiver, tillsatser, går stadigt framåt och således återfinns 
ständigt nya och förbättrade additiver på marknaden. Additiver som ensamma kan ge önskade 
effekter, på den färdiga produkten, som tidigare krävde tillsatts av ett flertal olika additiver.  

Examensarbetets uppgift är att utreda möjligheterna att använda sig av dessa nya och mer 
effektiva skumdämpande additiver och målsättningen är att finna alternativ som dels ger 
bättre skumdämpande egenskaper än de som erhålls i dagsläget men även finna alternativ som 
innebär en minskad mängd råvaror i produktionsledet.  

I dagens färgindustri utgör råvarukostnaden en stor del av den färdiga färgproduktens pris. Ett 
sätt att hålla denna kostnad nere är att använda sig av så få råvaror som möjligt under 
tillverkningsprocessen, vilket i sin tur leder till att tillverkaren får en bättre kontroll på 
råvarornas prisändringar och slutligen lättare kan säkerställa den totala kostnaden för den 
färdiga produkten vid svängningar kring råvarornas pris. [5] 

Valet av skumdämpare är unikt för varje system och för att finna den bäst lämpade tillsatsen 
krävs det att man utför lämpliga tester. [5] Det är kring dessa tester och framför allt det 
resultat som erhålls från dem som detta examensarbete baseras. 
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2. Teoretisk bakgrund 

2.1 Allmänt om Färg  

Till skillnad från engelskans begrepp ”surface coating” finns det ej, i det svenska språket, ett 
bra samlingsnamn för färger och lacker. Det är också väldigt svårt att ge en klar och tydlig 
definition som enbart täcker färger och lacker utan att gälla fler typer av produkter. I en 
amerikansk ASTM-standard kan dock följande definition läsas: ”En flytande eller kittaktig 
beredning eller en som kan bli flytande och som blir förvandlad till en fast, skyddande, 
förskönande eller funktionell vidhäftande film efter att ha påförts som ett tunt skikt.” [5] 

Beroende på den form som färgen appliceras i kan de delas in i våtfärger och pulverfärger. 
Till de färger som appliceras i vått tillstånd räknas Lösningsmedelsburen färg, lack, 
Lösningsmedelsfattig färg, lack, Lösningsmedelsfri färg, lack och Vattenburen färg, lack 
medans de färger som levereras och appliceras i pulverform klassas som pulverfärger. [5] 

För att klassas som en tillfredställande färg måste produkten uppfylla 6 parametrar. [5] 

1. Färgen ska vara lagringsbeständig 
2. Färgen ska kunna påföras med avsedda metoder 
3. Färgen ska bilda film (torka, härda) 
4. Färgen ska ge tillfredsställande vidhäftning, skyddande egenskaper och ytkvalitet. 
5. Färgen ska medföra minsta möjliga hälsorisk vid hanteringen. 
6. Färgen ska vara så billig som möjligt. 
 
För att lyckas uppnå dessa krav så krävs det att man tillsätter en rad råvaror vid tillverkningen 
av färgen. De råvaror som normalt utgör beståndsdelarna av en tillverkad färg är följande: 
 
Bindemedel: Utgör den yttre fasen i det torra färgskiktet. Bindemedlet står för kontakten med 
underlaget och omgivningen. 
 
Pigment: Svarar oftast för färgens kulör- samt täckförmåga men kan även påverka 
produktens hårdhet, kemikalieresistens, skydd mot UV-ljus och korrosionsskydd. 
 
Fyllmedel: Drygar ut färgen och gör den billigare, kan även förbättra vissa egenskaper, 
exempelvis slipbarhet samt förstärkning (armering) av färgfilmen. 
 
Mjukningsmedel: Ämnen som ökar färgfilmens tänjbarhet samtidigt som hårdheten minskar, 
dvs. en sänkning av glastemperaturen, Tg. 
 
Lösningsmedel: Lösningsmedlets uppgift är att se till att färgen erhåller en konsistens som 
möjliggör tillverkning samt applicering.  
 
Tillsatsmedel (additiver): Additiven tillsätts i små mängder för att påverka någon egenskap 
utan att ha negativt inflytande på resterande egenskaper. Kan gälla förbättring av lagrings-, 
applicerings-, torknings-, eller ytegenskaperna. Till additiver räknas även skumdämpare (Eng: 
defoamers). Tillsatsmedlen utgör endast några få procent av färgens totala vikt men trots det 
kan de ofta vara avgörande för hur hög kvalitet den färdiga produkten erhåller. [5] 
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2.1.1 Vattenburen färg 

Färgen som testerna utförs på ingår i klassificeringen vattenburen färg 

En stor andel av de vattenburna färgerna är så kallade dispersionsfärger. Vid tillverkning av 
dessa producerar fabrikanten en dispersion av pigment varpå man tillsätter ett bindemedel. 
Bindemedlet är plastsliknande material, som ofta går under beteckningen latex, finfördelat i 
vatten. De vattenburna färgernas film bildas när vattnet avdunstar från färgskiktet efter det att 
den applicerats på en yta. I detta skede förflyttas partiklarna från bindemedel och pigment sig 
närmare varandra och då vätskan avdunstar medverkar kappillärkrafterna till att partiklarna i 
bindemedlet dras samman och kraftfullt binder pigmentet till en sammanhängande film (se 
figur 1). De vanligaste förekommande typerna av bindemedel i Sverige är tryckpolymerer, 
styrenakrylater och rena akrylater. [3] 

 

Figur 1. Filmbildning för vattenburen färg. Figuren avläses enligt ordningen: Våt färg, färgen torkar och 
avslutningsvis Torr färgfilm [3] 

De vattenburna färgerna är på stark frammarsch. Detta beror till stor del på att de väl 
tillmötesgår de nya VOC-direktiv (Volatile Organic Compounds) som trätt i kraft och på så 
sätt kan fungera som miljövänliga alternativ till de flesta tänkbara målningstyper. [2]    

2.2 Allmänt om skum  

Förenklat uttryckt är skum en gas som är dispergerad i en vätska [5]. Skumbildningens 
händelseförlopp kan beskrivas enligt följande: När luft (gas) dispergeras i en vätska kan 
vanligen bubblor observeras. Dessa bubblor stiger till gränsytan mellan vätska/luft med en 
hastighet som är beroende av mediets viskositet. Vid gränsytan förenas bubblor av mindre 
storlek och bildar större bubblor. På grund av gravitationskraften kommer sedan vätskan att 
dräneras ut ur lamellerna som finns emellan bubblorna vilket leder till att skumlamellerna 
förtunnas. När lamellerna förtunnats kan bubblorna slås ihop, aggregera, och skummet 
förstörs. [6] 

2.2.1 Skum relaterat till tillverkning och applicering av färg 

En vätska som innehåller tensider påvisar ofta tendenser till att bilda skum. Vattenburna 
färger i allmänhet och latexfärger i synnerhet innehåller ofta just tensider och således är också 
risken störst för skumbildning vid tillverkning av dessa färger. [5] 

Partiklar av pigment och vattenburet 
bindemedel och fyllnadsmedel upplösta i 

vatten 

Partiklarna packas tätare 

Vattenburna bindemedelspartiklar har slagits ihop och 
fångar in pigment- och fyllnadsmedelsparitklarna i en 

seg sammanhängande film 

= pigment och fyllnadsmedels partiklar 

= vattenburna bindemedelpartiklar 
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Skummet uppstår dels vid tillverkningen men även vid appliceringen. Vid dispergering av 
råvaror i färgen och omrörning av färgen kan luftbubblor komma in i färgen. Eftersom 
tensider har både en hydrofil och en hydrofob ända söker de upp de nya gränsytor mellan 
vätska/luft som de inpiskade luftbubblorna bildar. Således stabiliseras skummet istället för att 
brytas självförvållat. Vid applicering, med exempelvis sprutlackering, ridålackering eller 
rollning kan skum uppstå i filmen. När skumbubblorna sedan slås ihop uppstår kraterliknande 
bildningar som i sin tur flyter ihop, med eller utan kvarstående problem beroende på färgens 
reologi (deformations- och flytegenskaper). [5] Kratrar som är fullt utvecklade går under 
beteckningen fiskögon och det som utmärker denna typ av kratrar är att de går ner till 
underlaget och har en liten droppliknande upphöjning i centrum. Kratrarna kan även bero på 
att det finns ett oblandbart ämne närvarande som har en ytspänning lägre än färgytan i övrigt. 
En skumdämpare som tillsatts på felaktigt sätt eller ej är kompatibel med systemet är just ett 
exempel på den typen av ämnen. Det behövs oerhört små mängder av dessa föroreningar för 
att skapa oerhörda problem för den färdiga produktens kvalitet. [5] 

Luft som inte hunnit passera ut ur färgfilmen innan färgens viskositet blivit för hög binds inne 
i skiktet och försämrar dess egenskaper. [5] 
 

2.3 Allmänt om skumdämpande additiver 

En skumdämpare har två uppgifter. Den ska hindra bildandet av skum samtidigt som den ska 
bryta ner redan bildat skum. Additiven består ofta av en blandning av ämnen med olika 
funktioner.  

Aktiv del: Denna del sprider ämnen som inte är blandbara med den skumstabiliserade 
tensiden, t.ex. fettsyraderivat, polyalkylglykoler, modifierade silikoner, vissa polymerer 
och/eller absorberar den tensid som stabiliserar skummet. Exempel på detta kan vara 
metalltvålar, hydrofob kiseldioxid eller substituerade karbamider. Gemensamt för båda är att 
skummet förstörs. 

Ytaktivt ämne: Söker sig till vätske-luft-ytorna i skummet och tar med sig rätt typ av 
hydrofoba föreningar till dessa ytor så att de kan verka på rätt position. 

Bärarvätska: Består ofta av mineralolja, en lösningsmedelsblandning eller vatten. Vätskan 
hjälper till att fördela blandningen av de aktiva och ytaktiva ämnena i färgen och kan även i 
vissa fall hjälpa till att öka ytspänningen nämnvärt. [5] 

En rad krav kan ställas på en skumdämpare: 

1. Ska förhindra skumbildning och bryta ner eventuellt bildat skum 
2. Ska ha långvarig verkan 
3. Ska vara lätt att fördela i färgen 
4. Får inte ge ytstörningar 
5. Får inte ge lukt eller smak 
6. Får inte påverka övriga egenskaper hos färgen negativt.  
 
För att den skall uppnå dessa krav krävs det att man hittar en skumdämpare som ger bästa 
effekt. En bra skumdämpare ligger precis på gränsen när det gäller blandbarhet med mediet. 
Om den är för löslig så sprider den ut sig för mycket och skumdämparen kommer inte till 
vätske-gas gränsytorna. Om lösligheten å andra sidan är för låg samlar istället additivet ihop 
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sig i små droppar med låg ytspänning och dessa orsakar kratrar på ytan. En stor mängd av 
olika skumdämpande additiv finns tillänglig på marknaden och för att kategorisera de kan 
följande grupperingar nämnas:  
 
1. Lösningsmedel (tex. ethylhexanol, pine oil, aromatfri lacknafta) 
2. Estrar (t.ex. tributylfosfat, dietetylenglykolmonolaurat) 
3. Mineraloljor 
4. Polyalkoholer (t.ex. polyglykoler) 
5. Metalltvålar (t.ex. magnesiumpalmitat) 
6. Silikonoljor 
7. Vaxdispersioner 
8. Fettsyror och glycerider 
9. Övriga  
 
Valet av skumdämpare är kritiskt för varje system och det enda sättet att fastslå vilken som 
funkar bäst är att testa sig fram, således går det inte att räkna ut den lämpligaste 
sammansättningen för en skumdämpare till ett bestämt system. [5] 
 

2.4  Utvalda skumdämpande additiver 

I samråd med företagets leverantörer av skumdämpande additiv, bestämdes vilka additiver 
som kunde vara lämpliga att testa och i vilken utformning de skulle tillsättas (ensamma eller i 
kombination med annan skumdämpare). En rekommendation av lämpligt tillsatsintervall 
erhölls även. 

2.4.1 Tego Airex 901 W  

En kopolymer bestående av polyeter och siloxan [7] 

Tabell 1. Tekniska data för Tego Airex 901W [7] 
Densitet vid 25ºC (g/cm3) 1,0 - 1,01 
Viskositet vid 25ºC (mPas) 50 - 150  
Framträdande Klar vätska 
Tillsatsinstruktion Rivsats 
Rekommenderad dosering 0,2 - 0,5 % 
Återförsäljare Tego 

 

2.4.2 Tego Twin 4000 

En siloxanbaserad geminitensid [8] 

Tabell 2. Tekniska data för Tego Twin 4000 [8] 
Densitet vid 25ºC (g/cm3) 0,97 - 1,030 
Viskositet vid 25ºC (mPas) 70 - 250  
Framträdande Klar vätska  
Tillsatsinstruktion Rivsats 
Rekommenderad dosering 0,05 - 0,3 % 
Återförsäljare Tego 
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2.4.3 Dehydran 1293 

En lösning av specialmodifierad polydimethylsiloxan [9] 

Tabell 3. Tekniska data för Dehydran 1293 [9] 
Densitet vid 20ºC (g/cm3) 0,89 - 0,93 
Viskositet vid 25ºC (mPas) 5 - 15  
Framträdande Klar, färglös till svagt gul vätska 
Tillsatsinstruktion Efterblandning 
Rekommenderad dosering 0,2 - 0,9 % 
Återförsäljare Cognis Scandinavia A/S 

 

2.4.4 Dehydran 1620 

En blandning av specialmodifierade alkoholer och en polysiloxanaddukt [10] 

Tabell 4. Tekniska data för Dehydran 1620 [10] 
Densitet vid 20ºC (g/cm3) 0,93 – 0,97 
Viskositet vid 20ºC (mPas) 50 - 100  
Framträdande Färglös till svagt gul vätska 
Tillsatsinstruktion Rivsats 
Rekommenderad dosering 0,1 - 0,5 % 
Återförsäljare Cognis Scandinavia A/S 
 

2.4.5 Dow Corning 76 

En silikonfri skumdämpare baserad på organiskt modifierad silikonteknik [11] 

Tabell 5. Tekniska data för Dow Corning 76 [11] 
Densitet vid 25ºC (g/cm3) 0,96 
Viskositet vid 25ºC (mPas) 45  
Framträdande Klar, färglös till svagt gul vätska  
Tillsatsinstruktion Valfritt 
Rekommenderad dosering 0,1 - 1,5 % 
Återförsäljare Univar 

 

2.4.6 Dow Corning 77 

En silikonfri skumdämpare baserad på organiskt modifierad silikonteknik [11] 

Tabell 6. Tekniska data för Dow Corning 77 [11] 
Densitet vid 25ºC (g/cm3) 0,96 
Viskositet vid 25ºC (mPas) 65  
Framträdande Klar, färglös till svagt gul vätska  
Tillsatsinstruktion Valfritt 
Rekommenderad dosering 0,1 - 1,5 % 
Återförsäljare Univar 
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2.4.7 Dow Corning 68 

En silikonemulsion [12] 

Tabell 7. Tekniska data för Dow Corning 68 [12] 
Densitet vid 25ºC (g/cm3) Ingen uppgift 
Viskositet vid 25ºC (mPas) 2000  
Framträdande Vit vätska  
Tillsatsinstruktion Valfritt 
Rekommenderad dosering 0,05 - 0,5 % 
Återförsäljare Univar 

 

2.4.8 Drewplus S-4374 

En silikonemulsion [13] 

Tabell 8. Tekniska data för Drewplus S-4374 [13] 
Densitet vid 25ºC (g/cm3) 1,0 
Viskositet vid 25ºC (mPas) 3400 
Framträdande Vit-gul vätska  
Tillsatsinstruktion Efterblandning, alternativt 1/3 till rivsats 
Rekommenderad dosering 0,5 - 1,0 % 
Återförsäljare Univar 
 

2.4.9 Drewplus TS-4481 

En blandning av silika, paraffinoljor och silikonderivat [14] 

Tabell 9. Tekniska data för Drewplus TS-4481 [14] 
Densitet vid 25ºC (g/cm3) 0,95 
Viskositet vid 25ºC (mPas) 120 
Framträdande Klar, gul vätska  
Tillsatsinstruktion Efterblandning 
Rekommenderad dosering 0,5 - 1,0 % 
Återförsäljare Ashland Sweden AB 

 

2.4.10 Drewplus TS-4385 

En blandning av silikaderivat, silikoner och tensider [15] 

Tabell 10. Tekniska data för Drewplus TS-4385 [15] 
Densitet vid 25ºC (g/cm3) 1,02 
Viskositet vid 25ºC (mPas) 3700  
Framträdande Ogenomskinlig gulvit vätska  
Tillsatsinstruktion Rivsats, alternativt 1/3 till efterblandning 
Rekommenderad dosering 0,1 – 0,3 % 
Återförsäljare Ashland Sweden AB 
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2.4.11 Byk 093 

Emulsion av skumdämpande polysiloxaner, hydrofoba fasta ämnen och emulgatorer [16] 

Tabell 11. Tekniska data för Byk 093 [16] 
Densitet vid 20ºC (g/cm3) 1,04 
Viskositet vid 25ºC (mPas) Ingen information  
Framträdande Vit till grå vätska  
Tillsatsinstruktion 2/3 Rivsats, 1/3 till efterblandning 
Rekommenderad dosering 0,3 - 1,0 % 
Återförsäljare BASF 
 

2.4.12 Byk 1770 

Polyetermodifierad polydimetylsiloxan [17] 

Tabell 12. Tekniska data för Byk 1770 [17] 
Densitet vid 25ºC (g/cm3) 1,00 
Viskositet vid 25ºC (mPas) Ingen information  
Framträdande Färglös vätska  
Tillsatsinstruktion Rivsats 
Rekommenderad dosering 0,3 - 1,0 % 
Återförsäljare BASF 
 

3. Färgkvalitet 

De skumdämpande additiven tillsattes till en färg med namnet Teknocryl Aqua Combi 2780. 
Färgen är en lufttorkande vattenburen akrylatdispersions/alkydbaserad grundfärg och 
enskiktsfärg. Färgen är avsedd för enskiktsmålning men kan även användas som grundfärg i 
system där täckfärg förekommer. Teknocryl Aqua Combi kan användas både inom- och 
utomhus för målning av stål-, aluminium och zinkytor. Färgen är väldigt snabbtorkande, har 
mycket goda korrosionsskyddande egenskaper och kan påföras i skikttjocklekar upp till 100 
µm utan risk för rinning. Färgens torrhalt är 41 ±2 volym- % och halten av flyktiga organiska 
ämnen (VOC) uppgår till ca 44g/l. [18] 

Färgen består av följande råvaror1: 

Avsaltat vatten 
Förtjockare 
Ammoniak 
Baktericid 
Vätmedel 
Skumdämpare 
Pigment 
Fyllnadsmedel 
Bindemedel 
                                                

1 På grund av sekretesskäl kan varken namn på råvaror eller exakt tillsatt mängd publiceras 
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Mjukgörare 
Flashrost inhibitor 
Korrosionsskyddspigment 

4. Experimentella metoder 

4.1 Tillverkning av färgprover 

4.1.1 Färgprover till primära tester 

Ett färgprov på 15 kg tillverkades enligt aktuell tillverkningsinstruktion för Teknocryl Aqua 
Combi 2780 med skillnaden att endast en liten dos av en av de ursprungliga skumdämparna, 
av typen mineralolja, fanns representerad. Resterande togs bort vid tillverkningen. Om inget 
skumdämpande additiv finns i färgen vid tillverkningen kan färgtillverkningsprocessen 
misslyckas. Även tillsatsen av baktericid uteslöts, då risken för angrepp av bakterier kan 
uteslutas inom testernas tidsrymd. Baktericidens frånvaro påverkar ej övriga färgegenskaper. 
Batchen tillverkades på en dissolver i laboratorieskala och rivning genomfördes på pärlkvarn 
till dess att en rivningsgrad på 20 µm kunde uppmätas med en grindometer. Därefter fylldes 
14 stycken 1 liters kärl med 400 g färgprov vardera. Beroende på vid vilken fas av 
tillverkningen som additiven var rekommenderade att bli tillsatta, bestämdes den tid som 
dissolverklingan behövde för att riva ut additiven till lämplig storlek, enligt tabell 13. 
  
 
Tabell 13. Rivning av additiv 

Tillsattsinstruktion Dissolverkörning (min) 
Rivsats 6 
Efterblandning 3 
 
 
Färgproverna med de låga doseringshalterna, prov 1-12 (se tabell 14) tillverkades initiellt och 
efter att provtagning gjorts vid den låga halten ökades dosen i 1 dm3 kärlen till dess att den 
motsvarade den högsta rekommenderade doseringsmängden, prov 13-24 (se tabell 14). Två 
referenser tillverkades även. Den ena med tillsats av de additiver som ingår i den nuvarande 
tillverkningsinstruktionen och den andra helt utan tillsatser av extra skumdämpare och endast 
med tillsats av en låg dos mineralolja. Färgproverna lagrades slutligen vid 23°C. 
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Tabell 14. Sammanställning av färgprover samt dosering 

Prov Skumdämpande additiv Dosering (%) 
1 Tego Airex 901 W 0,3 
2 Tego Airex 901 W + Tego Twin 4000 0,3 + 0,1 
3 Dow Corning 76 0,1 
4 Dow Corning 77 0,1 
5 Dow Corning 68 0,05 
6 BYK 093 0,3 
7 BYK 1770 0,3 
8 Dehydran 1293 0,5 
9 Dehydran 1293 + Dehydran 1620 0,5 + 0,21 

10 Drewplus S-4374 0,5 
11 Drewplus TS-4481 0,5 
12 Drewplus TS-4385 0,1 
13 Tego Airex 901 W 0,5 
14 Tego Airex 901 W + Tego Twin 4000 0,5 + 0,1 
15 Dow Corning 76 1,5 
16 Dow Corning 77 1,5 
17 Dow Corning 68 0,5 
18 BYK 093 1,0 
19 BYK 1770 1,0 
20 Dehydran 1293 0,5 
21 Dehydran 1293 + Dehydran 1620 0,9 + 0,38 
22 Drewplus S-4374 1,0 
23 Drewplus TS-4481 1,0 
24 Drewplus TS-4385 0,3 

Ref. Aktuell Referens med aktuella skumdämpare --------------------  
Ref. utan def.  Referens utan extra skumdämpare --------------------  

 

4.1.2 Färgprover till sekundära tester 

Färgprover på 10 kg vardera och 4 till antalet tillverkades enligt aktuell 
tillverkningsinstruktion för Teknocryl Aqua Combi 2780 med ett utbyte av samtliga de 
initiella skumdämparna mot en eller en kombination av två, av additiven som var utvalda för 
de sekundära testerna. Tillsatsen av baktericid togs återigen bort, se 4.1.1. Additiven tillsattes 
denna gång helt enligt leverantörernas rekommendationer för att uppnå bästa möjliga resultat. 
Batcherna tillverkades på en dissolver i laboratorieskala och rivning genomfördes på 
pärlkvarn till dess att en rivningsgrad på 20 µm kunde uppmätas med en grindometer. Som 
referens med aktuella skumdämpare användes en fabrikstillverkad batch med 
tillverkningsnummer 5374046, medans samma referens, utan extra skumdämpare,  användes 
som i de primära testerna. Färgproverna lagrades efter tillverkningen vid den konstanta 
temperaturen 23ºC.  
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4.2 Primära tester 

Ett primärt test genomfördes för att utskilja vilka additiver som ansågs mest kompatibla med 
systemet.  

4.2.1 Provocering av luft i färgskikt 

Färgen målades upp med pensel på Lenatapapper och därefter provocerades luft in den nedre 
halvan av det uppmålade färgskiktet, B, genom att slå med penselns borst (se figur 2 och 3). 
Färgens förmåga att motstå skumbildning bedömdes därefter enligt egenskapad skala (se 
tabell 15), i förhållande till de visuella egenskaper som de tidigare tillverkade referenserna 
påvisat. Efter att färgskiktet torkat studerades även den mängd luft som fanns kvar i den 
oprovocerade delen, A, av färgskiktet och bedömdes i förhållande till referenserna (se figur 
3). Resultat likvärdiga till den dagsaktuella referensen eller bättre, ansågs som godkända.  

                    

 
Figur 2. Provocering av luft i färgskikt                            Figur 3. Uppdelning av Lenatapapper         

 
 
Tabell 15. Provocering av luft i färgskikt på Lenatapapper, skala 0-5. 
A = övre halva, oprovocerad  B = nedre halva, provocerad 
Ref. aktuell: Resultat för referensfärg tillverkad enligt den nuvarande tillverkningsintstruktionen. 
Ref. utan def.: Resultat för referensfärg, tillverkad med endast en liten dos mineralolja som skumdämpare 
 

0 Ingen luft inbunden (A) Omöjligt att provocera in luft (B) 
1 Ytterst lite luft inbunden (A) Väldigt svårt att provocera in luft (B) 
2 Lite luft inbunden (A) Svårt att provocera in luft (B) 
3 Måttlig mängd luft inbunden (A) Medelsvårt att provocera in luft (B) Ref. aktuell 
4 Mycket luft inbunden (A) Lätt att provocera in luft (B) Ref. utan def.  
5 Väldigt mycket luft inbundet (A) Väldigt lätt att provocera in luft (B) 

 

4.2.2 Bestämning av glans och kontroll av kraterbildning  

Färgen drogs upp på Lenatapapper, med applikator, i en skikttjocklek motsvarande 150 µm. 
Under torkningsprocessen studerades färgens beteende för att visuellt kunna fastställa en 
eventuell tendens för kraterbildning. Dagen efter uppdragningen mättes glansen för att 
säkerställa att den inte påverkats negativt av additiven. Glansen kontrollerades med en 
reflektometer vilken mäter hur stor del av den infallande ljusenergin som reflekteras då 
infallsvinkeln respektive utfallsvinkeln är 60° (se figur 4). 

 

A 

B 
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Figur 4. Uppdragning på Lenatapapper med applikator och mätning av glans med reflektometer 

4.3 Sekundära tester 

4.3.1 Preparering av plåtar 

Kallvalsade 

Plåtarna togs ur förpackningen och torkades av med papper vid behov. 

Varmvalsade 

Plåtarna gjordes rent grundligt med en blandning av xylen och etylacetat i ett 1:1 förhållande 
och torkades av med papper. Därefter blästrades en rektangulär yta, vilken sträckte sig till 
ungefär 2 cm ifrån plåtens ytterkanter, med sand varpå plåtarna nopprades och slutligen 
blåstes rena med tryckluft. Totalt förbehandlades 13 varmvalsade plåtar. 

4.3.2 Justering av viskositet 

Innan färgen applicerades på plåtarna kontrollerades dess KU-värde (Krebs Unit), vilket är ett 
mått på viskositet. Lämplig appliceringsviskositet bestämdes till intervallet 100-105 KU och 
färgerna justerades genom spädning med avjoniserat vatten tills deras viskositet befann sig 
inom gränsvärdena. Viskositeten bestämdes med en Krebs viskometer vid färgtemperaturen 
23°C. 

4.3.3  Applicering 

Kallvalsade plåtar: 6 plåtar/färgprov och referenser sprutmålades med högtrycksspruta 
(Airless spray systems) 3 stycken vid 100 bars utmatningstryck och 3 stycken vid 200 bars 
utmatningstryck. Munstycket som användes var av typen 40:13 (40° vid vinkel, 13/1000 tum 
storlek). Den önskade skikttjockleken bestämdes till 200 – 250 µm våt film. Plåtarna lagrades 
därefter i konstant temperatur, 23°C 

Blästrade plåtar: 2 plåtar/färgprov och referenser sprutmålades med högtrycksspruta (Airless 
spray systems) vid 200 bars tryck. Munstycket som användes var av typen 4:13 (40° vid 
vinkel, 13/1000 tum storlek). Den önskade skikttjockleken bestämdes till 200 – 250 µm våt 

 
Applicerat färgskikt   

   Applikator 150µm 

 

Applicerat 
färgskikt 

Reflektometer 
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film. Temperaturen var vid appliceringen 20°C och luftfuktigheten 30 %. Plåtarna lagrades 
därefter i 7 dygn, i ett rum med den konstanta temperaturen 23°C.  

Vid avslutad lagring valdes den plåt med mest tillfredställande skikttjocklek ut för varje 
färgprov och förbereddes för att sprutmålas med ytterligare ett lager färg. Till det andra 
skiktet användes den fabrikstillverkade referensen med de dagsaktuella skumdämpande 
additiven. En ca 4 cm bred remsa av maskeringstejp fästes vågrätt, ca 4 cm från plåtens nedre 
kortsida, tvärs över plåten, innan det andra skiktet applicerades. Efter att färgen sprutats på 
drogs tejpen bort och således erhölls ett 4 cm brett fält där endast 1 lager färg hade 
applicerats. Temperaturen var vid appliceringen 20,3°C och luftfuktigheten 43 %. Plåtarna 
lagrades sedan, i ett konstantrum med temperaturen 23°C, i 7 dygn. Den övre halvan av de 
blästrade plåtarna avsattes sedan till dragproverna medans den undre användes till tester för 
skrap och gitterrits (se figur 5). 

Figur 5. Provplacering på blästrad             Figur 6. Provplacering på blästrad  
plåt applicerad med 2 färglager                   plåt applicerad med 1 färglager 

4.3.4 Bestämning av intensitet och storlek för inbunden luft i applicerat färgskikt 

Tre, lika långa, snitt skars med ca 45° lutning i de kallvalsade plåtarna. Snitten studerades i 
mikroskop för att undersöka intensitet och storlek för den luft som fanns inbunden i 
färgskiktet. Storleken bestämdes genom att visuellt jämföra diametern på luftbubblorna i 
förhållande till längden på snittet som skars (se figur 7). Intensiteten bestämdes visuellt 
genom att studera det totala antalet luftbubblor som fanns inbundna i snittet, enligt tabell 16. 
Dessutom studerades hela plåtens färgskikt för att finna eventuella luftbubblor som fanns 
inbundna i ytskiktet. Ytans luftbubblor bedömdes enligt samma mall som de luftbubblor som 
påträffades i det tvärsnitt som skars. När samtliga tre snitt var studerade beräknades ett 
representativt medelvärde för vardera av plåtarna.  

= Blästrad yta, 
applicerad med 1 
färgskikt 

= Blästrad yta 

= Dragprov, 
dragkropps nr 

= Gitterrits 

= Skrap 

 

12

3

12

3
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Tabell 16. Skala för bedömning av intensitet av luft i tvärsnitt samt på yta 

 I tvärsnittet I ytskiktet 
0 Ingen luft  Ingen luft 
1 En liten mängd luftbubblor Luft påträffas vid noggrann granskning 
2 Viss mängd luftbubblor Luft förekommer i liten mängd 
3 Medelstor mängd luftbubblor Medelstor mängd luft 
4 Mycket luftbubblor Stor mängd luft 
5 Enbart luftbubblor  Mycket stor mängd luft 
 

4.3.5 Skikttjocklek  

Utfördes enligt SS-EN ISO 19840 

Färgens skikttjocklek på plåtarna bestämdes med mätinstrumentet Minitest 4100. För att 
bestämma färgskikten på plåtarna som applicerats med 2 lager färg, uppmättes först 
skikttjockleken som maskerats med tejp vid uppsprutningen och därefter mättes plåtens totala 
skikttjocklek. Det översta skiktets tjocklek erhölls därefter genom subtraktion av det understa 
skiktets värde från de båda skiktens totala tjocklek. 

4.3.6 Dragprovning  

Utfördes enligt SS-EN ISO 4624 

De blästrade plåtarna, såväl de applicerade med 1 skikt som de med 2, användes för att testa 
vidhäftningen genom dragprov. Dragkroppar, med en area av 1,57 cm2 förbereddes genom 
rengöring med färgborttagningsmedel varpå deras kontaktyta sandpapprades för att få bort 
eventuella föroreningar. Därefter sköljdes de i etylacetat för att slutligen låtas vila, med 

d1 

Färgskikt 

1

2

d2 

1: Snitt görs i färgytan med 
ca 45° lutning 

2: Förstoring av snittet Storleken på luftbubblorna 
bedöms visuellt som d1/d2. Intensiteten genom 
visuell bedömning av tvärsnittsytan, enligt tabell 
16 

Färgskikt 

Kallvalsad plåt 

Figur 7. Beskrivning av metodik och bedömning för bestämning av storlek och intensitet 
på inbunden luft i färgskikt applicerat på kallvalsad plåt 

Kallvalsad plåt 

   = Luftbubbla 
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kontaktytan nedsänkt i etylacetat, till dess att etylacetaten avdunstat. Innan dragkropparna 
kunde limmas på färgytan (enligt placering i figur 5 och 6) sandpapprades färgytan för att 
optimal kontakt mellan dragkropp och färgskikt skulle uppnås. Efter detta limmades 
dragkropparna fast med tvåkomponents epoxilim (Araldit professional) varpå limmet fick 
härda i 40 h i den konstanta temperaturen 23ºC. 3 dragkroppar limmades fast för varje plåt 
och för de 2 som gav mest tillfredställande resultat noterades resultaten. Styrkan för brotten 
uppmättes med en Precision Adhesion Tester (P.A.T) och avlästes sedan i MPa. Slutligen 
bedömdes brottets art enligt tabell 17. Adhesiva brott innebär att brotten uppstår antingen 
mellan underlagets yta och det första färgskiktet eller mellan det första och det andra 
färgskiktet. Denna typ av brott av brott kan även uppstå mellan det sista färgskiktet och 
limmet samt mellan limmet och provkroppen. Kohesiva brott innebär att brotten uppstår i det 
första eller andra färgskiktet, alternativt i limskiktet eller i provkroppen. 
 
 
Tabell 17. Plats för brottsskikt vid dragprovning [19] 
A Kohesivt brott 
A/B Adhesivt brott mellan underlag och första färgskikt 
B Kohesivt brott i första färgskiktet 
B/C Adhesivt brott mellan första och andra färgskiktet 
C Kohesivt brott i andra färgskiktet 
/Y Adhesivt brott mellan sista färgskikt och lim 
Y Kohesivt brott i lim 
Y/Z Adhesivt brott mellan lim och provkropp 
Z Kohesivt brott i provkropp 
 

4.3.7 Gitterrits  

Utfördes enligt SS-EN ISO 2409 

Gitterrits är ett mått på färgens vidhäftning. Ett rutnät, med en yta motsvarande 1 cm2, ritsades 
in på de blästrade plåtarna med hjälp av en mall samt ett rakblad. Varje ruta uppnådde en area 
av 1 * 10-3 cm2. En bit maskeringstejp fästes därefter över ytan och drogs sedan bort. 
Eventuella skador som bildades bedömdes därefter enligt tabell 18 samt figur 8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 8. Bedömningsmall för Gitterrits [20] 
 
Tabell 18. Skala för gitterritsskador [20] 

 

 

 

0 Ingen skada 
1 Skada mindre än 5 % 
2 Skada 5-15 % 
3 Skada 15-35 % 
4 Skada 35-65 %  

5 Skada större än 65 % 
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4.3.8 Skraptest  

Utfördes enligt Teknos SS-943-2 

Skraptest är ett mått på färgens vidhäftning. Med en kniv skars ett snitt i färgytan ner till den 
blästrade plåten. En nagel fördes därefter ner i rät vinkel i snittet och drogs bakåt för att 
orsaka skador på färgskitet. Eventuella skador bedömdes sedan enligt tabell 19 samt tabell 20. 
 
 
Tabell 19. Skala för skraptestsskador [21] 
0 Ingen färg kan tas bort med nageln. Mycket god vidhäftning 

1 
Färgen kan endast tas bort med stor svårighet. Färgrester lämnas på plåtytan vid 
borttagning. Mycket god vidhäftning 

2 God vidhäftning. Färgen kan tas bort med svårighet. 
3 Medelmåttig vidhäftning 
4 Dålig vidhäftning 
5 Färgen har flagnat bort av sig själv. Mycket dålig vidhäftning 

 
 
Tabell 20. Plats för vidhäftningsfel [21] 

 
 

 

     

4.4 Lagringsbeständighet 

4.4.1 Lagringsbeständighet vid 23ºC 

Färgproverna som användes till de primära testerna sparades i sina respektive provburkar och 
lagrades därefter vid konstant temperatur, 23°C, i 5-6 veckor, beroende på projektets tidsram. 
Efter lagringstidens slut upprepades de primära testerna för att se om färgens förmåga att 
hantera provocering av luft samt dess glansvärde, påverkats av lagringen, enligt kapitel 4.2. 

4.4.2 Accelererad lagringsbeständighet vid 40ºC 

Ur de fyra färgprover som användes till de sekundära testerna, togs 250 g färg och placerades 
i varsin 250 ml glasburk med skruvlock. Glasburkarna lagrades i en ugn med konstant 
temperatur, 40°C, under 4 veckor. Därefter genomfördes återigen de primära testerna för att 
utröna om lagring vid högre temperatur påverkat färgens egenskaper, enligt kapitel 4.2. 

 

 

 

s/a Mellan ytan och det första färglagret 
a I det första färglagret 
a/b Mellan det första och det andra färglagret 
b I det andra färglagret 



 24 

5. Resultat 

Sammanställning av enheter och skalor använda i resultatredovisningen 

Dosering: Anges i enheten % 
Skikt: Anges i enheten µM 
Glans: Anges i enheten Units 
Tryck:  Applicering av plåtar: Anges i enheten Bar  
 Dragprov: Anges i enheten MPa 
Gitterrits: Skala 0-4 (se figur 8) samt skala 0-5 (se tabell 18) 
Skraptest: Skala 0-5 (se tabell 19) samt tabell 20 
Provocering av luft i färgskikt: Skala 0-5 (se tabell 15) 
Intensitet för luft inbunden i applicerat färgskikt: Skala 0-5 (se tabell 16), baserad på antal 
luftbubblor för varje snitt samt antalet luftbubblor i de applicerade ytskikten. 
Storlek för luft inbunden i applicerat färgskikt: d1/d2 (se figur 7)  
 
 

5.1 Primära tester 

5.1.1 Provocering av luft i färgskikt 

Tabell 21. Resultat från provocering av luft i färgskikt 

Prov Skumdämpande additiv Dosering  Testresultat 
1 Tego Airex 901 W 0,3 2 
2 Tego Airex 901 W + Tego Twin 4000 0,3 + 0,1 2 
3 Dow Corning 76 0,1 4 
4 Dow Corning 77 0,1 5 
5 Dow Corning 68 0,05 3 
6 BYK 093 0,3 2,5 
7 BYK 1770 0,3 4 
8 Dehydran 1293 0,5 4 
9 Dehydran 1293 + Dehydran 1620 0,5 + 0,21 2,5 

10 Drewplus S-4374 0,5 3,5 
11 Drewplus TS-4481 0,5 2,5 
12 Drewplus TS-4385 0,1 4 
13 Tego Airex 901 W 0,5 2 
14 Tego Airex 901 W + Tego Twin 4000 0,5 + 0,1 2 
15 Dow Corning 76 1,5 3 
16 Dow Corning 77 1,5 4 
17 Dow Corning 68 0,5 2,5 
18 BYK 093 1 2 
19 BYK 1770 1 4 
20 Dehydran 1293 0,5 4 
21 Dehydran 1293 + Dehydran 1620 0,9 + 0,38 2 
22 Drewplus S-4374 1 3 
23 Drewplus TS-4481 1 2 
24 Drewplus TS-4385 0,3 3,5 

Ref. Aktuell Referens med aktuella skumdämpare ------------------- 3 
Ref. utan def.  Referens utan extra skumdämpare ------------------- 4 
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5.1.2 Bestämning av glans och kontroll av kraterbildning 

Tabell 22. Resultat från Glans och kontroll av kraterbildning 

Prov Skumdämpande additiv Dosering Glans Kraterbildning 
1 Tego Airex 901 W 0,3 18 Nej 
2 Tego Airex 901 W + Tego Twin 4000 0,3 + 0,1 18,5 Nej 
3 Dow Corning 76 0,1 18,7 Nej 
4 Dow Corning 77 0,1 18 Nej 
5 Dow Corning 68 0,05 18,8 Nej 
6 BYK 093 0,3 19 Nej 
7 BYK 1770 0,3 18,5 Nej 
8 Dehydran 1293 0,5 18,8 Nej 
9 Dehydran 1293 + Dehydran 1620 0,5 + 0,21 19,1 Nej 

10 Drewplus S-4374 0,5 18,2 Nej 
11 Drewplus TS-4481 0,5 18,1 Nej 
12 Drewplus TS-4385 0,1 18,2 Nej 
13 Tego Airex 901 W 0,5 19,5 Nej 
14 Tego Airex 901 W + Tego Twin 4000 0,5 + 0,1 18,4 Nej 
15 Dow Corning 76 1,5 19,2 Nej 
16 Dow Corning 77 1,5 20 Nej 
17 Dow Corning 68 0,5 18,4 Nej 
18 BYK 093 1 20,7 Nej 
19 BYK 1770 1 18,9 Nej 
20 Dehydran 1293 0,5 18,8 Nej 
21 Dehydran 1293 + Dehydran 1620 0,9 + 0,38 19,4 Nej 
22 Drewplus S-4374 1 18 Nej 
23 Drewplus TS-4481 1 18,4 Nej 
24 Drewplus TS-4385 0,3 18,9 Nej 

Ref. Aktuell Referens med aktuella skumdämpare   19 Nej 
Ref. utan def.  Referens utan extra skumdämpare   18,6 Nej 

 

5.2 Sekundära tester 

5.2.1 Bestämning av Intensitet och storlek för luft inbunden i applicerat färgskikt 

Referens med aktuella skumdämpare (Ref. Aktuell) 

Tabell 23. Resultat från test 4.3.4 för Ref. Aktuell 

Plåt Tryck 
Skikt våt 

film 
S 

snitt 1 
I 

snitt 1 
S 

snitt 2 
I 

snitt 2 
S 

snitt 3 
I 

 snitt 3 
S 

medel 
I 

medel 
S 

Yta 
I 

Yta 
1 200 270/230 1/4 3 1/4 3 1/4  2,5  1/4 2,8  1 1/5 

2 200 170/150 1/4 2,5 1/4 2,5  1/4  2,5 1/4 2,5  1,5 1/5 

3 200  270/230 1/4  3 1/4 3  1/4  3  1/4 3  1 1/5 

4 100  210/170 1/3  3,5 1/3 3  1/3  3  1/3 3,17  1,5 1/5 

5 100  210/150 1/3  3 1/3 2  1/3  3  1/3 2,7  1,5 1/5 

6 100  210/170 1/3  3 1/3 3  1/3  2,5  1/3 2,8  1,5 1/5 
S= Storlek      I= Intensitet      
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Tabell 24. Medelvärden för prov Ref. Aktuell, samtliga plåtar 

Tryck 
Storlek 
Medel 

Intensitet 
Medel 

Storlek yta 
Medel 

Intensitet yta 
Medel 

200  1/4 2,8 1/5 1,17 

100 1/3  2,9 1/5 1,5 

 

Referens utan extra skumdämpare (Ref. utan def.) 

Tabell 25. Resultat från test 4.3.4 för Ref. utan def. 

Plåt Tryck 
Skikt våt 

film 
S 

snitt 1 
I 

snitt 1 
S 

snitt 2 
I 

snitt 2 
S 

snitt 3 
I 

 snitt 3 
S 

medel 
I 

medel 
S 

Yta 
I 

Yta 
1 200 290/170 1/4 2,5 1/4 2,5 1/4 2,5 1/4 2,5 1/3 1 

2 200 250/250 1/4 3 1/3 3 1/3 3 1/3,3 3 1/4 1 

3 200  190/170 1/4 3 1/4 3 1/4 3 1/4 3 1/4 1 

4 100  230/230 1/3 3,5 1/3 3 1/3 3,5 1/3 3,3 1/4 1 

5 100  270/250 1/3 3 1/3 3 1/3 3 1/3 3 1/4 1 

6 100  290/190 1/3 3,5 1/3 3,5 1/3 3,5 1/3 3,5 1/4 1 
S= Storlek      I= Intensitet     
 
 
Tabell 26. Medelvärden för Ref. utan def., samtliga plåtar 

Tryck 
(bar) 

Storlek 
Medel 

Intensitet 
Medel 

Storlek yta 
Medel 

Intensitet yta 
Medel 

200  1/3,7  2,8 1/3,6 1 
100  1/3  3,3 1/4 1 

 
 
Tego Airex 901 W (Prov 13) 

Tabell 27. Resultat från test 4.3.4 för prov 13 

Plåt Tryck 
Skikt våt 

film 
S 

snitt 1 
I 

snitt 1 
S 

snitt 2 
I 

snitt 2 
S 

snitt 3 
I 

 snitt 3 
S 

medel 
I 

medel 
S 

Yta 
I 

Yta 
1 200 230/190 1/5 2 1/5 2 1/5 2 1/5 2 0 0 

2 200 250/290 1/5 2 1/5 2 1/5 2 1/5 2 0 0 

3 200 310/290 1/5 2 1/5 2 1/5 2 1/5 2 0 0 

4 100 290/290 1/5 2 1/5 2 1/5 2 1/5 2 1/5 1 

5 100 290/250 1/5 2 1/5 2 1/4 2 1/4,5 2 1/5 1 

6 100 290/250 1/5 2 1/5 2 1/5 2 1/5 2 1/5 1 
S= Storlek      I= Intensitet     
 
 
Tabell 28. Medelvärden för prov 13, samtliga plåtar 

Tryck 
(bar) 

Storlek 
Medel 

Intensitet 
Medel 

Storlek yta 
Medel 

Intensitet yta 
Medel 

200  1/5  2 0 0 

100  1/4,8  2 1/5 1 
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BYK 093 (Prov 18) 

Tabell 29. Resultat från test 4.3.4 för prov 18 

Plåt Tryck 
Skikt våt 

film 
S 

snitt 1 
I 

snitt 1 
S 

snitt 2 
I 

snitt 2 
S 

snitt 3 
I 

 snitt 3 
S 

medel 
I 

medel 
S 

Yta 
I 

Yta 
1 200 230/210 1/5 3 1/5 2,5 1/5 2,5 1/5 2,7 1/5 1 

2 200 290/250 1/5 2,5 1/5 2,5 1/5 2,5 1/5 2,5 1/5 1 

3 200 290/250 1/4 2,5 1/4 2,5 1/4 2,5 1/4 2,5 1/5 1 

4 100 290/210 1/4 3 1/4 3 1/3 3 1/3,6 3 1/5 1,5 

5 100 210/210 1/3 3 1/3 3 1/4 3 1/3,2 3 1/5 1,5 

6 100 210/190 1/4 3 1/3 3 1/3 3 1/3,2 3 1/5 1,5 
S= Storlek      I= Intensitet     
 
 
Tabell 30. Medelvärden för prov 18, samtliga plåtar 

Tryck 
(bar) 

Storlek 
Medel 

Intensitet 
Medel 

Storlek yta 
Medel 

Intensitet yta 
Medel 

200  1/4,6  2,6 1/5 1 

100 1/303   3 1/5 1,5 

 
 
Dehydran 1293 + Dehydran 1620 (Prov 21) 

Tabell 31. Resultat från test 4.3.4 för prov 21 

Plåt Tryck 
Skikt våt 

film 
S 

snitt 1 
I 

snitt 1 
S 

snitt 2 
I 

snitt 2 
S 

snitt 3 
I 

 snitt 3 
S 

medel 
I 

medel 
S 

Yta 
I 

Yta 
1 200 400/400 1/5 2,5 1/5 2,5 1/4 2,5 1/4,7 2,5 1/5 0,5 

2 200 290/270 1/5 2,5 1/5 2,5 1/5 2,5 1/5 2,5 1/5 0,5 

3 200 290/270 1/5 2 1/5 2 1/5 2 1/5 2 1/5 0,5 

4 100 270/270 1/3 2,5 1/3 2,5 1/4 2,5 1/3,2 2,5 1/5 0,5 

5 100 250/190 1/4 2,5 1/5 2,5 1/4 2,5 1/4,3 2,5 1/5 0,5 

6 100 250/200 1/4 2,5 1/4 2,5 1/5 2 1/4,3 2,3 1/5 0,5 
S= Storlek      I= Intensitet     
 
 
Tabell 32. Medelvärden för prov 21, samtliga plåtar 

Tryck 
(bar) 

Storlek 
Medel 

Intensitet 
Medel 

Storlek yta 
Medel 

Intensitet yta 
Medel 

200  1/4,9  2,33 1/5 0,5 
100 1/3,8  2,43 1/5 0,5 

 
 
Drewplus TS-4481 (Prov 23) 

Tabell 33. Resultat från test 4.3.4 för prov 23 

Plåt Tryck 
Skikt våt 

film 
S 

snitt 1 
I 

snitt 1 
S 

snitt 2 
I 

snitt 2 
S 

snitt 3 
I 

 snitt 3 
S 

medel 
I 

medel 
S 

Yta 
I 

Yta 
1 200 270/230 1/5 1,5 1/5 1,5 1/5 1,5 1/5 1,5 0 0 

2 200 210/170 1/5 1,5 1/5 1,5 1/5 1,5 1/5 1,5 0 0 

3 200 270/250 1/5 1,5 1/5 1 1/5 1,5 1/5 1,33 0 0 

4 100 270/250 1/4 1,5 1/4 1,5 1/4 1,5 1/4 1,5 1/5 0,5 

5 100 230/230 1/5 1,5 1/4 1,5 1/4 1,5 1/4,3 1,5 1/5 0,5 

6 100 170/150 1/5 1,5 1/4 1,5 1/5 1,0 1/4,7 1,33 1/5 0,5 
S= Storlek      I= Intensitet     
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Tabell 34. Medelvärden för prov 23, samtliga plåtar 
Tryck 
(bar) 

Storlek 
Medel 

Intensitet 
Medel 

Storlek yta 
Medel 

Intensitet yta 
Medel 

200  1/5  1,44 0 0 

100 1/4,3  1,44 1/5 0,5 

 

5.2.2 Skikttjocklek torkad film 

Blästrade plåtar applicerade med 2 lager 

Tabell 35. Resultat av skikttjockleksbestämning, 2 skikt 

Prov (plåt nr) Skumdämpande additiv 
Skikt 1 

 
Skikt 2 

 Total tjocklek  
13 (2) Tego Airex 901 W 64 107,5 171,5 
18 (1) BYK 093 75,3 91 166,3 
21 (1) Dehydran 1293 + Dehydran 1620 83,8 64,5 148,3 
23 (2) Drewplus TS-4481 84 114,4 198,4 
Ref. Aktuell (1) Referens med aktuella skumdämpare 54,5 80,5 135 
Ref. utan def (1) Referens utan extra skumdämpare 63,1 64,3 127,3 
 

Blästrade plåtar applicerade med 1 lager 

Tabell 36. Resultat av skikttjockleksbestämning, 1 skikt   

Prov (plåt nr) Skumdämpande additiv Total tjocklek  
13 (1) Tego Airex 901 W 81,6 
18 (2) BYK 093 54,1 
21 (2) Dehydran 1293 + Dehydran 1620 70,4 
23 (1) Drewplus TS-4481 76,9 
Ref. Aktuell (2) Referens med aktuella skumdämpare 46,5 
Ref. utan def (2) Referens utan extra skumdämpare 87,4 
 

5.2.3 Dragprovning 

 

Tabell 37. Resultat av dragprovning, blästrade plåtar med 2 skikt applicerat 

Prov (plåt nr) Skumdämpande additiv 

Dragprov 
1  

Brott 
1  

Dragprov 
2  

Brott  
2 

Medelvärde 
 

13 (2) Tego Airex 901 W 7,0 100 % B 6,8 100 %B 6,9 

18 (1) BYK 093 6 100 % B 6 100 % B 6 

21 (1) Dehydran 1293 + Dehydran 1620 
6,4 100 % B 8 95 % B 

5 % C 
7,2 

23 (2) Drewplus TS-4481 6 100 % B 6,4 100 %  6,2 

Ref. Aktuell (1) Referens med aktuella skumdämpare 
8 95 % B 

5 % C 
8 100 % B 8 

Ref. utan def (1) Referens utan extra skumdämpare 8,8 100 % B 8 100 % B 8,4 
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Tabell 38. Resultat av dragprovning, blästrade plåtar med 1 skikt applicerat 

Prov (plåt nr) Skumdämpande additiv 

Dragkropp 
1  

Brott 
1 

Dragkropp 
2  

Brott 
2 

Medlevärde  
 

13 (1) Tego Airex 901 W 8,4 100 % B 9,2 100 % B 8,8 

18 (2) BYK 093 7,2 100 % B 7,2 100 % B 7,2 

21 (2) Dehydran 1293 + Dehydran 1620 8 100 % B 8 100 % B 8 

23 (1) Drewplus TS-4481 8,4 100 % B 8 100 % B 8,2 

Ref. Aktuell (2) Referens med aktuella skumdämpare 9,4 100 % B 9,4 100 % B 9,4 

Ref. utan def (2) Referens utan extra skumdämpare 
8,2 100 % B 8,2 95 % B 

5 % C 
8,2 

 

5.2.4 Gitterrits 

Blästrade plåtar applicerade med 2 lager 

Tabell 39. Resultat av gitterrits, 2 skikt 

Prov (plåt nr) Skumdämpande additiv Bedömning 
13 (2) Tego Airex 901 W 0 
18 (1) BYK 093 0 
21 (1) Dehydran 1293 + Dehydran 1620 0 
23 (2) Drewplus TS-4481 0 
Ref. Aktuell (1) Referens med aktuella skumdämpare 0 
Ref. utan def (1) Referens utan extra skumdämpare 0 
 
 
Blästrade plåtar applicerade med 1 lager 

Tabell 40. Resultat av gitterrits, 1 skikt 

Prov (plåt nr) Skumdämpande additiv Bedömning 
13 (1) Tego Airex 901 W 0 
18 (2) BYK 093 0 
21 (2) Dehydran 1293 + Dehydran 1620 0 
23 (1) Drewplus TS-4481 0 
Ref. Aktuell (2) Referens med aktuella skumdämpare 0 
Ref. utan def (2) Referens utan extra skumdämpare 0 
 

5.2.5 Skraptest 

Blästrade plåtar applicerade med 2 lager 

Tabell 41. Resultat av skraptest, 2 skikt 

Prov (plåt nr) Skumdämpande additiv Bedömning 
Plats för 

brott 
13 (2) Tego Airex 901 W 0 ------- 
18 (1) BYK 093 0 ------- 
21 (1) Dehydran 1293 + Dehydran 1620 0 ------- 
23 (2) Drewplus TS-4481 0 ------- 

Ref. Aktuell (1) Referens med aktuella skumdämpare 0 ------- 
Ref. utan def (1) Referens utan extra skumdämpare 0 ------- 
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Blästrade plåtar applicerade med 1 lager 

Tabell 42. Resultat av skraptest, 1 skikt 

Prov (plåt nr) Skumdämpande additiv Bedömning 
Plats för 

brott 
13 (1) Tego Airex 901 W 0 ------- 

18 (2) BYK 093 0 ------- 
21 (2) Dehydran 1293 + Dehydran 1620 0 ------- 

23 (1) Drewplus TS-4481 0 ------- 
Ref. Aktuell (2) Referens med aktuella skumdämpare 0 ------- 

Ref. utan def (2) Referens utan extra skumdämpare 0 ------- 

 

5.3 Lagringsbeständighet 

5.3.1 Lagringsbeständighet vid 23°C 

Tabell 43. Resultat av lagringsbeständighet vid 23°C 

Prov (antal veckor) 
Glans före 

lagring 
Glans efter 

lagring Förändring 
Provocering av luft i 
färgskikt före lagring 

Provocering av luft i 
färgskikt efter lagring Förändring 

 13 (6) 19,5 19,2 - 0,3 2 2 0 
 18 (6) 20,7 20,9 + 0,2 2 2,5 + 0,5 
 21 (6) 19,4 19,1 - 0,3 2 3 + 1 
 23 (5) 18,4 18,0 - 0,4 2 2 0 
 Ref. Aktuell (6) 19,0 18,8 - 0,2 3 3 0 
 Ref. utan def.(6) 18,6 18,4 - 0,2 4 4 0 
 

5.3.2 Accelererad lagringsbeständighet vid 40ºC 

Tabell 44. Resultat av lagringsbeständighet vid 40°C 

Prov 
Glans före 

lagring 
Glans efter 

lagring Förändring 
Provocering av luft i 
färgskikt före lagring 

Provocering av luft i 
färgskikt efter lagring Förändring 

 13 19,5 19,3 - 0,2 2 2 0 
 18 20,7 21 + 0,3 2 3 + 1 
 21 19,4 19,7 + 0,3 2 3 + 1 
 23 18,4 18,3 - 0,1 2 2 0 
 

6. Diskussion 

På grund av projektets bestämda tidsram fick en del förenklingar av metodiken göras. De 
primära testerna gav viss vägledning angående vilka additiv som tänkbart fungerar bäst med 
systemet. Däremot är det inte helt uteslutet att något av de additiv som bortsågs efter 4.2.1 
samt 4.2.2 skulle kunna ha gett tillfredställande resultat i de sekundära testerna då 
appliceringsmetoderna skiljer sig från varandra. Den oprovocerade halvan av Lenatapappret i 
försök 4.2.1 kan anses intressant för framtida bruk om det skulle bli aktuellt att genomföra en 
utökning av de rekommenderade appliceringsteknikerna till att omfatta även målning med 
pensel. 
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En möjlig felkälla kring resultaten i de sekundära testerna kan vara min personliga saknad av 
rutin från applicering med högtrycksspruta, 4.3.3. Identiska skikttjocklekar inom det ideala 
spektrat hade själfallet gett mer tillförlitliga och sinsemellan jämförbara resultat. Resultaten 
av skittjocklekarna för mina appliceringar är dock utspridda inom någorlunda, dock bredare 
än det ideala, intervall och således är det rimligt och korrekt att ändå jämföra de resultat som 
ges av provningar.  

Bestämningen av intensiteten och storleken på den inbundna luften inuti det applicerade 
skiktet samt på ytan gjordes visuellt enligt bedömningsmallar. Mänsklig faktor kan säkerligen 
påverka resultaten i detta fall då det är svårt att bestämma storleken exakt utan noggrannare 
mätutrustning. Dock gjordes ett stort antal mätningar i snitt på olika platser av den 
applicerade plåten vilket leder till att det uträknade medelvärdet som pålitligt och rimligt 
kring såväl storleks- som intensitetsbestämningen. Metoden bör dock anses som subjektiv 
men eftersom samtliga plåtar sprutats av samma person kan dock en väldigt snarlik 
appliceringsteknik antas och baserat på detta känns jämförelser mellan provresultaten rimliga. 
Resultaten bör dock ej användas som jämförelse med resultat från tester utförda av någon 
annan person.  

När det gäller dragproven är skikttjockleken en faktor som kan påverka resultatet. Dessutom 
är förbehandlingen samt den mängd lim som används för att fästa dragkroppen i plåten väldigt 
viktig. Även om målsättningen var att använda sig av likvärdigt tillvägagångssätt vid 
behandlingen av vardera plåtar så är detta svårt att utföra i praktiken. Dessa två faktorer i 
samband kan göra att en jämförelse mellan proverna sinsemellan kan ge något missvisande 
resultat. En viktig faktor när det gäller vidhäftning är dock vart brotten uppstår, om en 
skumdämpare inte fungerar korrekt i samband med ett system kan adhesiva brott uppstå 
mellan färglagren. Dragprovningen kan därför ge en bra vägledning kring hur pass väl det 
skumdämpande additivet fungerar ihop med färgen den använts i.  

Lagringsbeständighet testas normalt under en längre tidsperiod än 5-6 veckor men de tester 
som gjordes efter denna tidsrymd i samband med de accelererade testerna vid 40ºC kan 
fungera som en bra markör kring huruvida additivet fungerar långsiktigt eller förlorar sin 
verkan vid lagring.  

Av de primära testerna utröntes att en tillsats av Tego Airex 901 W, Byk 093, en blandning av 
Dehydran 1293 och Dehydran 1620 eller Drewplus TS-4481 gav bättre skumdämpande 
resultat än den aktuella referensen. Visuell jämförelse sinsemellan de fyra proven visar att de 
alla ger ett liknande resultat där dock Tego Airex 901 W och främst Drewplus TS-4481 kan 
bedömas som låga värden medans de två andra bedöms som höga inom bedömningsnivå 2. 
Ingen av de testade additiven visar tendenser till att bilda kratrar i färgen. Detta indikerar på 
att samtliga ligger bra till när det gäller lösligheten i förhållande till systemet. 

De fyra additiven som gav bättre effekt än den aktuella referensen valdes ut för de sekundära 
testerna. Vid dessa sekundära tester visar främst Drewplus TS-4481 tydliga och bättre resultat 
än den aktuella referensen i det huvudsakliga testet kring storlek och intensitet hos den luft 
som fanns inbunden i det applicerade färgskiktet. Detta additiv verkar dessutom inte vara 
beroende av om färgen appliceras vid 100 eller 200 bar utan ger lika goda resultat vid de båda 
utmatningstrycken. Övriga additiv gav resultat inom spektrat något till marginellt bättre än 
referensen där Tego Airex 901 W dock kan klassas som det näst bästa efter Drewplus TS-
4481.   
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Resultaten från dragprovningen skiljer sig åt och av plåtarna som applicerats med 2 skikt 
påvisar de båda referenserna, följt av blandningen av Dehydran 1293 och Dehydran 1620 bäst 
resultat. Plåtarna som applicerats med 1 skikt visar dock någorlunda liknande resultat och de 
återfinns alla, förutom färgprovet innehållande BYK 093, inom intervallet 8,2 – 9,4 MPa. 
Felkällor kan dock förekomma kring dessa tester. Samtliga additiv uppvisar mycket goda 
egenskaper i såväl testet med skrap som det med gitterrits. 

Testerna kring lagringsbeständigheten påvisade vissa skillnader mellan additiven. Drewplus 
TS-4481 och Tego Airex 901 W fungerade bra även efter att det lagrats, i såväl 23 som 40°C. 
De påvisar efter denna lagring ej något annat än ytterst marginella skillnader i resultaten från 
de tester som utfördes före respektive efter lagringen. 

7. Slutsats 

Försöken som gjorts i testerna visar att samtliga de skumdämpande additiver som återfinns i 
den dagsaktuella tillverkningsinstruktionen skulle kunna bytas ut mot något av dem som gett 
bäst resultat i de primära och sekundära testerna.  

Av resultaten från testerna kan en rekommendation av ett byte från de skumdämpande additiv 
som ingår i dagens tillverkningsinstruktion, till att istället börja använda Drewplus TS-4481 
göras. Detta additiv lyckades på egen hand ge färgen ett effektivare skydd, än det som erbjuds 
av färgen idag, mot såväl den mängd luft som kommer in i färgen under tillverkningen samt 
den mängd luft som binds på ytan och i färgskiktet vid applicering med såväl pensel som 
högtrycksspruta. En bättre skumdämpande effekt uppnås således med en tillsats av 
betydligt färre råvaror.   

Noterbart är att den lilla dos av mineralolja som tillsattes till referensen utan extra 
skumdämpare påvisade relativt bra resultat i förhållande till den lilla mängd additiv den 
innehöll i samtliga tester. Denna typ av skumdämpare verkar passa väldigt bra i just denna 
färgkvalitet. Det är högst möjligt att denna mineralolja som komplement till Drewplus TS-
4481 kan ge ett än bättre resultat.  
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