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ROZSAH 

Tato specifikace pokrývá minerální abrazíva, např. korund, strusku křemičitanu hlinitého nebo jakékoliv směsi strusky, které jsou 

vhodné na odstraňování koroze, vodního kamene, staré barvy nebo tovární základové barvy z oceli tryskáním a zajištění 

uspokojivého kotevního vzoru.  

Tyto specifikace se vztahují pouze na abrazíva, která jsou běžně známa jako užitková třída. 

POŽADAVKY 

Materiál – Abrazívum může být jakýkoliv materiál splňující požadavky této specifikace. Může se skládat z čisticích, drsných 

částic bez cizorodých látek, jako je nečistota, olej, mazivo, toxické látky, organická hmota a soli rozpustné ve vodě.  

Dodavatel abrazíva musí potvrdit, že dodaný výrobek splňuje všechny zde uvedené požadavky.  

pH -100 gramů reprezentativního vzorku abrazíva se rozdrtí paličkou v třecí misce. Přibližně 50 gramů rozdrceného vzorku se přidá 

do 200 ml deionizované vody. Poté se stanoví pH této směsi pomocí elektronického měřidla pH s přesností ± 0,01 pH jednotek. 

Takto připravená směs nesmí mít pH nižší než 6,20. 

 

Soli rozpustné ve vodě (ISO 11127-6 1993) – Abrazívum se smíchá s deionizovanou vodou, max. vodivost 1 pS/cm, v poměru 1:1, 

např. 100 g abrazíva na 100 cm3 vody. Směs se protřepává po dobu 5 minut, nechá se odstát minimálně 1 hodinu a poté se znovu 

protřepává po dobu 5 minut. Část vody se poté slije, zaznamená se teplota a vodivost změřená měřidlem vodivosti.  

Pokud měřidlo vodivosti nemá nastavení kompenzace teploty, vodivost by měla být převedena na 20 °C nebo by měření mělo být 

prováděno při této teplotě. 

Pokud vodivost překračuje 250 pS/cm, abrazívum je znehodnocené. 

Pokud abrazívum má být používáno na vysokotlaké čištění tryskáním vlhkým abrazívem, celkové množství hmoty rozpustné ve vodě 

by mělo být do 0,5 % hmotnosti. 

Obsah vlhkosti – Přibližně 200 gramů abrazíva bude odváženo s přesností na 0,1 g v tárované odvažovací nádobě a vysoušeno při 

teplotě 105 až 110 °C po dobu min. 3 hodin, dokud následné vážení po další hodině sušení vykazuje maximální změnu hmotnosti 0,1 %. 

Procento vlhkosti se počítá následovně: 

Obsah vlhkosti v materiálu dodávaném v pytlích nebo ve velkém objemu nesmí překročit 0,5 % hmotnosti. 

Olej a tuk – Abrazívum nesmí být kontaminováno olejem a tukem. 10 cm3 abrazíva se protřepává s 10 cm3 metylenchloridu po dobu 

cca 5 minut. Aplikuje se 5 kapek rozpouštědla na čistou skleněnou desku. Po úplném odpaření rozpouštědla je skleněná deska 

vystavena působení ultrafialového záření v úplné tmě.  

Pokud dochází k modré fluorescenci, abrazívum je znehodnocené. 

strana 1/2 

 

 

 

procento vlhkosti 
původní hmotnost – konečná hmotnost 

původní hmotnost vzorku 



 

 

INFORMACE 

SPECIFIKACE PRO MINERÁLNÍ ABRAZÍVA (ISO 11126) 1491 

červen 2013 

Tvrdost – Zkontrolujte abrazivní materiál pod mikroskopem s malým výkonem (10 x), a pokud jsou přítomna zrna jiné barvy nebo 

charakteru, vyberte několik zrn každého z nich. Takto rozlišená zrna umístěte samostatně mezi dvě sklíčka mikroskopu. Při vyvíjení 

tlaku pomalu pohybuje jedním sklíčkem po druhém opakovanými pohyby po dobu 10 sekund. Prohlédněte si povrch sklíčka, a pokud 

je poškrábaný, materiál má minimální tvrdost 6 na Mohsově stupnici. Pokud jsou přítomna jakákoliv zrna, která nezpůsobí poškrábání 

sklíčka, v jakémkoliv zjistitelném množství, celá šarže je znehodnocená.  

Tvar zrn – Jednotlivá abrazivní zrna musí mít hranatý tvar. 

Profil povrchu – Abrazivní materiál musí dosahovat předepsanou hodnotu profilu tryskání Rz (v rozmezí 30-100 μm). 

Omezení odpovědnosti – SPOLEČNOST PPG NEPONESE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNOST ZA ODŠKODNĚNÍ (AŤ UŽ NA 
ZÁKLADĚ JAKÉHOKOLIV OPOMENUTÍ, ODPOVĚDNOSTI ČI PŘEČINU) ZA ŽÁDNÉ NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, VEDLEJŠÍ ČI NÁSLEDNÉ 
ŠKODY, KTERÉ SE JAKKOLIV TÝKAJÍ POUŽÍVÁNÍ VÝROBKU ČI JSOU JÍM ZPŮSOBENY.  Údaje obsažené v tomto listu jsou určeny 
pouze pro informaci a jsou založeny na laboratorních testech, které společnost PPG považuje za spolehlivé. Společnost PPG může 
kdykoliv změnit informace zde obsažené v důsledku získaných praktických zkušeností a pokračujícího vývoje výrobků. Veškerá 
doporučení nebo návrhy týkající se používání výrobků společnosti PPG, ať už v technické dokumentaci nebo v odpovědi na 
konkrétní dotaz apod., jsou založeny na údajích, které jsou podle nejlepšího vědomí společnosti PPG spolehlivé. Výrobek  
a související informace jsou určeny pro uživatele, kteří mají požadované znalosti a odborné dovednosti v příslušném oboru,  
a koncový uživatel nese odpovědnost za určení vhodnosti výrobku pro jeho vlastní konkrétní použití, přičemž se předpokládá, že 
kupující tak učinil dle svého vlastního uvážení a na vlastní riziko. Společnost PPG nemá žádnou kontrolu nad kvalitou nebo stavem 
substrátu nebo různými faktory, které ovlivňují použití výrobku. Společnost PPG proto nepřijímá žádnou odpovědnost vznikající 
z jakékoliv ztráty, zranění nebo poškození v důsledku takového použití obsahu těchto informací (pokud uzavřená písemná ujednání 
nestanoví jinak). Odchylky v prostředí aplikace, změny v postupech použití nebo extrapolace údajů mohou vést k neuspokojivým 
výsledkům. Tento list nahrazuje všechny předchozí verze a kupující je odpovědný za to, že si před použitím výrobku ověří, zda jsou 
tyto informace aktuální. Aktuálně platné listy všech výrobků PPG Protective & Marine Coatings jsou uloženy na www.ppgpmc.com. 
Anglický text tohoto listu bude převládat nad jakýmkoliv překladem. 
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