


Hur mqn bibehdller den rosffrio ytons lyster
Ett rostfritt stir l kan missftirgas av rost
. om det utsiitts f i jr en aggressivare mil. jo : in

stfl lsorten air avseclcl for. t.ex. starkt fdrorenad lufi.

sa l t losningar  e l lc l  reste l  av k lorhal t i -qa

ren-eoringsmecleI
. om det halen grov ytfinish som -tlel 'f l iste for

konosiva drnnert och korosionsprocil.rkter fiin

omglvnln-sien
. om det firtt en olrimpligt utformacl konstruktion

rned fickor och tri inga spalter
. om materialet f 'ororenats av slipspitn och andra

.j iirnpartrkl ar fiit n anv tinda verktye v i cl installatior-re rl
. om materialet monterats med feistelencnt av

vanli-st sti l  cl ler har direktkontakt med inti l l iggande

konstruktioner av olegerat stfl l .

Korrosionsriskerna i de tle fcirstntimnda situationernu
iir stcirst for de liigre legerade rostfl-ia stirltyperna och
kan minskas avseviirt genom att man frirn bdrjan
vril.jer en n-rolybdenle-ecrad rostfri stirlsort
(typ SS 23,13 cller SS 2347). I de bircla sistniimnda
fallen lir det rost friirr det olegerade stilet sorn
missfrirgar det rostfria stnlets yta.

Om den rostfl-ia plirtcn fitt fliickar cller
missfdr-gningar, solit inte gflr atl. avleigsna mecl
normal vattentviittnir-rg, kan fdljandc
ren goringsmetoder rckomurenderas.

Fliicktyp

Fingeravtryck

Olja och fett

SvSrare flrickar
och missfiirgningar

Upphettningsftirg
och kraftigare fldckar

Rostfliickar

Mflladiirg

Repor pfl slipad
eller borstad yta

SKYDDSATGARDER
Rengoring med syror (tittiksyra, citronsyra, oxalsyra,
f osfbrsyra) brjr endast anvdndas niir anclra metoder
v isat si g oti I lri ickl i ga. Anvzind gumrn ihandskar,
sky dds g1 aso gon och f-t'i I i lokal a skycldsfdre skdfter fi'ir

sirdan hantering. Sdlj fbr god ventilation vid

anvdndning av lcisningsmedel och observerzr

brandrisken. Under alla forhil landen mitste de

I okala s zikerhctsf ij re skrifierna al lt i d fij I i as.

Bortfqgning qv fl i ickor och missfiirgningor
Rengtiringsmedel och -metoder

Tvritta med tvfll eller tvdttmedel, alternativt ett lcisningsmedel, t.ex.
sprit, thinner eller aceton, skcilj sedan med rent kallt vatten och torka'

Tvdtta med organiska losningsmedel lika fciregflende, tvdtta sedan med
tvil och vatten, skcilj med rent kallt vatten och torka.

Tviitta med milt slipande tvattmedel av typ skurpulver, gnid i ev. synlig
ytstrukturriktning, sk<ilj sedan med rent kallt vatten och torka
eller
Tviitta med 1O-procentig fosforsyralcisning, skolj med utspzidd
ammoniaklcisning, sedan med rent kallt vatten och torka.

Tvritta med skurpulver enligt fciregflende
eller
Gnid med scotchbrite-svarnp i ev. synlig ytstrukturriktning, skcilj med
rent kallt vatten och torka.

Blcit ytan med oxalsyrelcisning, lflt stfl 15-20 minuter, skcilj med rent
kallt vatten och torka. Vid behov upprepa tvdttningen med skurpulver
enligt ovan.

Tviitta med fiirglcisningsmedel (anviind mjuk nylonborste), sktilj sedan
med rent kallt vatten och torka.

Polera med slipdyna (med j2irnfritt slipmedel) i strukturriktningen,
tvritta sedan med tvelldsning, skolj med rent kallt vatten och torka.
Obs! Denna metod kan ej anvdndas for 2B-,2D-yta, mcinster- eller
dekorvalsad yta.



Ftirebyggonde steg vid proiektering,
fil lverkning och insrollqtion

Allt rostfrin stAl iir passiverat ndr det levereras frAn
stflltillverkaren. Materialet har med andra ord sin
naturliga korrosionsskyddande oxidhinna civer hela
ytan. Speciellt fcir byggnadskomponenter utomhus
bcir man redan vid projektering, tillverkning och
installation beakta foljande anvisningar fcir att pfl
basta satt bibehilla materialets ursprungliga utseende
och korosionshiirdishet.

Vdlj rntt stilsort med hiinsyn till fcirekomst av
nedfall och luftftiroreningar av sot, svaveldioxid,
saltvatten eller vligsalt i den ndrmaste
omgrvnlngen.

Vdlj rdtt design som mcijliggdr att regnvatten kan
komma it att skcilja bort stoft och smuts civerallt.

Vdlj en hiigre legerad stilsort ftir ytor dar regnet
inte kommer it eller i milioer dzir nederbord suillan
fcirekommer.

Anvdnd fdstelement som spik, skruv och bult
av rostfritt stfll vid montaget.

Undvik risk fiir galvanisk korrosion mellan
komponenter av rostfritt och olegerat stil pfl
stiillen utsatta for fukt och vdta (t.ex. senom
elektrisk isolering).

Anvind rena verktyg, fria frfln rester av vanligt
olegerat stfll i form av spAnor och jzirnpartiklar frin
tidigare arbeten.

,/!\ nnuand intre st6lborstor eller st6lull ov
olegerot st6l.

Utfor inte st6lblostr ing med vonlig st6lsond
eller sond som onvcjnts for blostr ing ov
olegerot st6l.

Anvond inte soltsyro for ovlogsnonde ov
rester ov cement el ler murbruk p6 rostfr i tr,
tvotto i  stol let med votten innon bruket
torkor. Soltsyro f6r inte onvcjndos for ott
rengoro rostfr i t t  st6l.



Fiirebyg gq nde vqttentviittn i n g

For byggnadskomponenter av rostfritt stil utomhus,
som t.ex. tak och fasader, ar ett normalt regnande
oftast tillriickligt fcir att hfllla den rostfria ytan ren.
I regnfattiga omriden eller fcjr ytor som dr
oAtkomliga frir nederb<irden kan man dock bli
tvungen att tillgripa periodisk vattentvaftning.

Fcir komponenter med sZirskilda krav pi attraktivt
utseende, som exempelvis kontorsfasader,
butiksentr6er och skyltar, kan en regelbunden
rengciring vara att rekommendera fcir att bibehilla
den ursprungliga glansen. Genom tvlittningen
avliigsnas ocksi smuts och fciroreningar som kan
fcjrors aka korros ions angrepp och mis sfiirgnin gar i
plflten om de fflr sitta kvar fcir liinge. Ju smutsigare
miljri desto oftare bor man utfcira sidan tviittning.
Beroende pA stAlsort och miljci kan olika tidsintervall
vara aktuella och fciljande allmiinna riktlinjer kan
ges:

Tviittningen utfdrs enklast med Nel
eller ett milt ffAttmedel och varmt
vatten foljt av en skciljning med rent
kallt vatten. Ytutseendet fcirbf,ttras
ytterligare om den tvaittade ytan kan
torkas torr.

o
o
6l

o

E

E

o
o

E
€

J
. o

d
.n
o
o
@
\

.j

. :
o
:o

o
di.n
N

oo
@
N

c
o
o
E

€

Ovanstflende rengciringsmetod iir ocksi tilliimplig
frir hushillsartiklar, koksutrustning, sanitdra
installationer och andra produkter av rostfritt
stAl fcir normalt inomhusbruk.

RADGIVNING
Vid tveksamhet och svflrare fall scik giirna kontakt
med Avesta Sheffields materialteknlker innan
rengciringen pibtirjas. De kan nis genom nArmaste
fcirsiiljningskontor eller direkt till avdelningen
Teknisk Marknadsservice i Avesta,
telefon 0226810 00, fax 0226813 05.

Liimpliga rengiiringsmedel fcjr rostfritt st6l
marknadsfors av Avesta Welding AB, Chemicals
Division, telefon 040 93 94 30, fax 040 93 94 24.
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Rostfrit sr6l fiir ufomhus- och
inomhusmiliiier

Rostfritt stil viiljs ofta till en konstruktion f<ir
utseendets skull, inte enbart fiir att det ger l6ng
livslZingd och kriiver ringa underhAll. Alla material -

iiven rostfritt stAl - kan dock fA fl2ickar av smuts, olja,
fett, fiirg, m.m., vilka iir stcirande fcir helhetsintrycket.
Vi har i denna trycksak givit r6d och beskrivit
lZimpliga metoder b6de for att f<irebygga
missfZirgningar och ftjr att rengiira rostfria sdlytor
fr6n olika sorters fliickar.

vAD AR R.OSTFRITT STAI?
Rostfritt st6l 2ir den gemensamma beniimningen pA
den familj av stAlsorter som genom sitt innehAll av
minst l l%o Ltom har ett inbyggt motstind mot rost.
Det ?ir vad teknikerna kallar korrosionsresistent.
Krominneh8llet reagerar med luftens syre och bildar
en osynlig hinna av kromoxid, som skyddar stilet
mot rostangrepp. Stfllytan siigs dA vara passiv. Om
oxidhinnan skadas genom mekanisk eller kemisk
inverkan nybildas den spontant i kontakt med syre,
iiven i si liga halter som finns i vanligt vatten.
Ju hcigre kromhalt desto biittre korrosionsresistens
har st6let. Denna egenskap ftirstiirks ytterligare dA
stilet legerats med i f<irsta hand molybden. Nickel
tillsiitts f<ir att ge sdlet en struktur (austenitisk),
som gdr det latt att forma och svetsa.

De vanligaste rostfria stAlen har en halt av
ca lSVa krom och 8-9Va nickel, s.k. l8-8-stAl.
Dessa anviinds allmiint fcir kciksutrustning,
hushAllsartiklar och andra iindamAl inomhus och
ftrr lindrigt korrosiv utomhusatmosf?ir. I kustomreden
och i ftirorenad stads- eller industriatmosfiir kriivs
oftast ett molybdenlegerat rostfritt stfll ftir att
korrosionsresistensen skall bli tillrZicklig. Detta
giiller iiven i badanliiggningar, diir kombinationen
av desinfektionsmedel innehAllande klor och
klorftireningar, htig luftfuktighet och temperatur rikar
risken ftir korrosion. Se vidare avsnittet Atmospheric
Corrosion i Avesta Sheffields korrosionshandbok.

Sammansdttningen hos de vanligaste rostfria
stfllsortema som anvdnds i normal inomhus- och
utomhusmiljti framgir av tabellen nedan. Fcir
industriella anviindningsomrflden iir urvalet betydligt
stcirre.

Liimpligo rostfrio st6l ftir normolo inomhus- och utomhusmiliiier



Rett dll iindringd fatrb€hAlles

Fiirslag till eller beskri

dettaImmnegonavbolaget levermdeel lert i l lverkadproduktev?indsbi i rkundensj i i lvfdrsl ikasigomdesslpl ighet

Avesto Sheffield AB
Forskning och Uveckling

SE-774 80 Avesto, Sverige
Telefon 0226 810 00

F o x 0 2 2 6  8 1 3  0 5

www.ovestosheff ield. com
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