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Skipa- og iðnaðardeild 

Slippfélagið selur skipa- og iðnaðarmálningu frá norska fyrirtækinu Jotun. 

1. Eftirlit og umhverfisþættir 

Rétt málningarkerfi skiptir höfuðmáli til að fá viðunandi tæringarvörn og árangur. Aftur á móti getur 

margt komið upp á sem getur rýrt gæði kerfisins. Mætti þar nefna umhverfisþætti líkt og of hátt 
rakastig og of lágt hitastig. Einnig geta átt sér stað mannleg mistök. Það er hægt að nota rangan 

herðir eða þynni, hræra efnum illa saman eða setja of lága filmuþykkt. Þau geta einnig verið vegna 
ónógs hreinleika og hrjúfleika. Góður undirbúningur og gott efni geta verið einskis virði, ef ekki er rétt 
að málum staðið. Mistök geta verið mjög tímafrekt að laga og jafnvel kostnaðarsamari en sjálft verkið. 

1.1.Umhverfisþættir 

Það eru mörg atriði, sem verður að fylgjast með meðan málningarvinnu stendur yfir. Meðal atriða sem 
eftirlitsmaður skoðar er hitastig, rakastig og loftræsting. 

 Lofthitastig 

A. Of hár hiti getur valdið því að málningin þornar of fljótt og nái ekki að mynda 
almennilega filmu. 

B. Of lítill hiti getur valdið því að málningin þornar ekki eða illa. Vatnsmálning og 
alkýðmálning þurfa t.d. + 5 °C til að þorna almennilega. 

 Stálhitastig eða yfirborðshiti getur skipt miklu máli, m.a. vegna döggunar. Yfirborð skal vera 

a.m.k. 3 °C yfir daggarmarki við málun. 

 Rakastig getur skipt miklu máli, þar sem það segir til um döggunarmark á yfirborði. Sjá nánar 

döggunarmarksreikningar. 

 Hitastig á málningu skiptir miklu máli. Best er að það sé á bilinu 15 °C - 20 °C, til að 
vinnslueiginleikar málningarinnar njótist sem best. 

 Loftræsting þarf að vera góð til flýta fyrir þurrki og til að tryggja gott og heilsusamlegt 
umhverfi. 

 

 

Þegar mæla á rakastig skiptir miklu máli að hafa nákvæm tæki og tól til verksins. Hér til vinstri sést 

stafrænn rakamælir, sem getur mælt á fljótlegan hátt lofthita, stálhita, rakastig og daggarmark. 
Mælirinn til hægri er svokallaður ,,Slingometer", sem er handvirkur og metur rakastig út frá 
hitamismun á lofthitamælir og hitamælir í blautu yfirborði. 

  

http://www.slippfelagid.is/baeklingar/Daggar.pdf
http://www.slippfelagid.is/baeklingar/Daggar.pdf
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2. Undirbúningur tryggir árangur 

Áður en hafist er handa við málningarvinnu er mikilvægt að skipuleggja sig vel í tíma. Um margar leiðir 

er að velja, bæði varðandi efni og aðferðir. Þessi síða tekur á nokkrum atriðum varðandi undirbúning 
fyrir málningarvinnu. 

2.1. Þvottur 

Háþrýstiþvottur fjarlægir sölt og þess háttar óhreinindi, aftur á móti þarf ákveðin hreinsiefni ef 
fjarlægja á olíu og fitu. 

Mikilvægt er að fjarlægja öll óhreinindi eins og fitu og olíu, sem geta skert viðloðun málningar við 
yfirborðið. Þvottur með olíuhreinsi er í flestum tilvikum tiltölulega ódýr aðgerð sem getur tryggt 

margfalda endingu málningarkerfis. Hreinsiefni hjálpa til við að fjarlægja eða losa um alls konar 
óhreinindi. Nauðsynlegt er skola flötinn vel með hreinu vatni og fjarlægja óhreinindin sem hafa losnað 
og sápuleifar. Notkun vatns er einnig mikilvæg til að fjarlægja ýmis konar vatnsþynnanleg sölt, sem 
geta m.a. valdið osmósis og valdið bólumyndun. Háþrýstiþvottur hentar í flestum tilvikum illa til að 
fjarlægja fitu og olíur, en vel til að fjarlægja önnur óhreinindi. 

 

Málning getur haft góða viðloðun við rykkorn, sem aftur á móti hafa ekki viðloðun við yfirborðið. Olía 
og fita mynda örfínt lag, sem hindrar málningu að komast að yfirborðinu til að tryggja viðloðun. Ef 
málað er yfir slíkt getur málningarvinna gott sem talist ónýt. Auðvelt getur verið að fletta málningunni í 
burt og viðloðun er engan veginn nægileg. Til að leiðrétta slíkt er nauðsynlegt að fjarlægja alla 
málninguna, þvo flötinn og byrja upp á nýtt. 

2.2.Hreinsun 

Algengustu aðferðirnar eru sandblástur,vatnsblástur og handverkfæri . Allar hafa þær sína kosti og 
galla. 

Ein mesta undirbúningsvinnan fyrir málun er þegar yfirborð er undirbúið með að hreinsa af því ryð, 
gamla málningarfilmu, eldhúð o.s.frv. Hreinsunin er oftast framkvæmd með handverkfærum, vatns- 
eða sandblæstri. 

A. Sandblástur. 
B. Vatnsblástur. 
C. Handverkfæri. 

 

http://www.slippfelagid.is/skipa_idnadardeild/undirbuningur/hreinsun.php#sandblastur
http://www.slippfelagid.is/skipa_idnadardeild/undirbuningur/hreinsun.php#vatnsblastur
http://www.slippfelagid.is/skipa_idnadardeild/undirbuningur/hreinsun.php#handverkfæri
http://www.slippfelagid.is/skipa_idnadardeild/undirbuningur/hreinsun.php#sandblastur
http://www.slippfelagid.is/skipa_idnadardeild/undirbuningur/hreinsun.php#vatnsblastur
http://www.slippfelagid.is/skipa_idnadardeild/undirbuningur/hreinsun.php#handverkfaeri
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2.2.1. Sandblástur 

Aðferðin byggist á því að blása rifefnum, t.d. sandi, á flötinn til að fjarlægja ryð og gamla málningu. 

Einn kostur sandblásturs er að hægt er að ná fram hrjúfleika. Gerð blástursefna skiptir miklu máli 
varðandi hvaða mynstur eða hrjúfleiki næst. Til eru myndastaðlar varðandi slíkan blástur. Sá 
algengasti er ISO 8501 og sýnir hann mismunandi hreinleika eftir blástur frá ákveðnu upphafsástandi. 
Mjög algengt er að í verklýsingum er vísað til ISO 8501. 

ISO 8501 - Blástur 

Þetta er myndastaðall sem gengur út frá 4 mismunandi upphafsyfirborðum, þ.e. A, B, C og D. 

A - Stályfirborð að mestu leyti þakið fastri eldhúð og lítil eða engin tæring byrjuð. 

B - Stályfirborð er byrjað að tærast og eldhúð byrjuð að flagna af. 

C - Stályfirborð þar sem eldhúð hefur tærst í burt eða hægt að skafa í burt. Örlítil pittamyndun 
sjáanleg án stækkunar. 

D - Stályfirborð þar sem eldhúð hefur tærst í burt og almennt pittamyndun sjáanleg án stækkunar. 

 

Yfirborð D - Á þessari mynd sést að eldhúð hefur tærist í burt og talsverð pittamyndun hefur átt sér 
stað. 

Nokkrir hreinleikar eru skilgreindir í 8501. 

Sa 3 - Blástur að sjáanlega hreinu stáli. 

Séð án stækkunar, skal yfirborðið vera án sjáanlegrar olíu, fitu og óhreininda, ásamt því að vera laust 
við eldhúð, ryð, málningafilmu og aðra aðskotahluti (sjá athugasemd 1). Flöturinn skal hafa jafnan og 
áþekkan málmlit. Sjá myndir A Sa 3, B Sa 3, C Sa 3 og D Sa 3. 

Sa 2 ½ - Mjög vandlegur blástur. 

Séð án stækkunar, skal yfirborðið vera án sjáanlegrar olíu, fitu og óhreininda, ásamt því að vera laust 
við eldhúð, ryð, málningafilmu og aðra aðskotahluti (sjá athugasemd 1). Sérhver snefill af mengun 
sem verður eftir skal aðeins sjást í smávægilegum blettum í formi örlítilla díla eða ráka. Sjá myndir A 
Sa 2 ½, B Sa 2 ½, C Sa 2 ½ og D Sa 2 ½. 
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Sa 2 - Vandlegur blástur. 

Séð án stækkunar, skal yfirborðið vera án sjáanlegrar olíu, fitu og óhreininda, ásamt því að vera að 
mestu laust við eldhúð, ryð, málningafilmu og aðra aðskotahluti (sjá athugasemd 1). Sérhverjar leifar 
af mengun skulu hafa góða viðloðun (sjá athugasemd 2). Sjá myndir A Sa 2, B Sa 2, C Sa 2 og D Sa 2. 

Sa 1 - Léttur blástur. 

Séð án stækkunar, skal yfirborðið vera án sjáanlegrar olíu, fitu og óhreininda, ásamt eldhúð, ryð, 
málningafilmu og aðra aðskotahluti með lélega viðloðun (sjá athugasemd 2). Sjá myndir B Sa 1, C Sa 
1 og D Sa 1. 

Athugasemdir 

1. Hugtakið "aðskotahlutir" getur átt við vatnsleysanleg sölt og suðugjall. Slíka mengun er ekki 

alltaf hægt að fjarlægja með þurrblæstri eða handverkfærum. Þvottur með vatni, líkt og 
blautblástur eða háþrýstiþvottur, getur verið nauðsynlegur í sumum tilvikum. 

2. Eldhúð, ryð og málningarfilma eru talin hafa lélega viðloðun ef hægt er að lifta þeim í burt með 
bitlausum hnífi.  

Algeng hreinleikakrafa er Sa 2 ½, sem er krafa um mjög vandlegan blástur. 

ISO 8501 segir aðeins til um hreinleika en ekki hrjúfleika, til að meta hrjúfleika er hægt að nota t.d. 
ISO Comparator (sjá í ISO 8503) eða Rugotest. 

 

Stálflötur sem hefur verðið hreinsaður í Sa 2 ½, sem er algeng krafa um hreinleika. ISO 8501 er 
myndastaðall, sem nauðsynlegur er til að meta hreinleika stáls. 

 

 

ISO Comparator (ISO 8503) og Rugotest (til hægri) eru verkfæri sem algengt er að nota til að meta 
hrjúfleika stáls. 
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Sandblástur fjarlægir lítið sölt og olíur og í sumum tilvikum getur hann ýtt óæskilegum efnum lengra 

inn í flötinn. Mikil rykmyndun getur komið við blástur. Rykkornin geta verið mjög smá og hangið lengi í 
lofti eftir blástur. Vegna smæðar sinnar geta þau verið hættuleg lungu og heilsu manna. 

2.2.2. Vatnsblástur 

Vatnsblástur hefur aukist mikið undanfarin ár og mun væntalega aukast enn frekar komandi ár. 

Vatnsblástur fjarlægir sölt, sem geta verið mjög skaðleg málningarkerfum. Vatnsmagn skiptir þar 
meira máli en þrýstingur við að fjarlægja slík vatnsþynnanleg sölt. Meðal annara kosta er… 

 Hægt að fjarlægja gamla málningu og ryð. 

 Auðvelt að fjarlægja blástursefni (vatn). 

 Fljótleg aðferð. 

 Lítil rykmyndun. 

 Vatnsblástur er sérlega hentugur fyrir endurmálun. 

Aftur á móti eru nokkrar takmarkanir á vatnsblæstri. 

 Vatnsblástur myndar ekki hrjúfleika. 

 Vatnsblástur fjarlægir ekki eða illa eldhúð. 

 Flöturinn getur einnig byrjað fljótt aftur að ryðga. Ákveðin tæring er þó leyfð. 

 Nota verður sérstakar gerðir af málningu á vatnsblástna fleti. 

 Hreinleiki flatarins. 

 

Hreinleiki flatarins er skilgreint í 4 stig, þ.e. WJ-1, WJ-2, WJ-3 og WJ-4. 

WJ-1 

Flöturinn skal vera hreinn, þ.e.a.s. algjörlega laus við ryð, gamla málningu, eldhúð og aðskotaefni. 
Flöturinn skal hafa matta málm áferð. 

WJ-2 

Flöturinn skal hafa matta málm áferð. Meira en 95 % af fletinum skal vera algjörlega hreinn. Önnur 
svæði (innan við 5 %) skal vera dreifðir flekki af ryði, málningu og aðskotaefnum. 
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WJ-3 

Flöturinn skal hafa matta málm áferð. Meira en 2/3 af fletinum skal vera algjörlega hreinn (fyrir utan 
eldhúð). Önnur svæði (innan 1/3 af fletinum) skal vera dreifðir flekki af ryði, málningu og 
aðskotaefnum. 

WJ-4 

Flöturinn skal ekki hafa laust ryð, lausa eldhúð og lausa málningu. 

Hér að neðan eru myndir sem sína dæmi um hreinleika og skyndiryð. 

  

Dæmi um hreinleika WJ-3 og WJ-2. 

2.2.3. Handverkfæri 

Til eru margar gerðir af handverkfærum, mætti þar nefna vírbursta, sköfur, hnífa, hamra og meitill. 

Einnig mætti nefna ýmis konar vélknúin verkfæri, eins og diska, skífur, nálabyssur og höggbora. 
Lýsingu á yfirborðsmeðhöndlunaraðferðum með handverkfærum er hægt að finna í ISO 8504-3. 

Svona verkfæri henta vel til viðgerða á smáum svæðum og þar sem erfitt getur verið að koma við 
blæstri. Þessi aðferð er þó í flestum tilvikum mun hægari en blástur. Ekki er hægt að ná eins góðum 
árangri með slíkum verkfærum en með blæstri. Í ISO 8501 er myndastaðall fyrir hreinsun með 
handverkfærum. Í stað Sa fyrir sandblástur er hreinleikinn gefinn sem St. 

ISO 8501 - Handverkfæri 

St 3 - Mjög vandleg hreinsun með handverkfærum. 

Sama og fyrir St 2, en yfirborðið er unnið meira, þannig að málmgljái kemur frá málmyfirborðinu. Sjá 
myndir B St 3, C St 3 og D St 3. 

St 2 - vandleg hreinsun með handverkfærum. 

Séð án stækkunar, skal yfirborðið vera án sjáanlegrar olíu, fitu og óhreininda, ásamt eldhúð, ryð, 
málningafilmu og aðra aðskotahluti með lélega viðloðun (sjá athugasemd 2). Sjá myndir B Sa 1, C Sa 
1 og D Sa 1. 
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Hreinleikinn St 1 er ekki til, þar sem slíkt yfirborð er óhæft til málunar. 

 

2.3. Annað varðandi undirbúning 
2.3.1.  Yfirborðsmeðferð stáls 

Hér á eftir verður lýst nokkrum þeim aðgerðum, sem hafa ber að hafa í huga við endurmálun (viðhald) 

á stáli. Einnig verður lýst, bæði veikum og sterkum hliðum, nokkurra algengustu málningarkerfa sem 
fyrirfinnast í dag. 

Þegar valið er málningarkerfi til viðhalds á stáli er mikilvægt að það henti þeim aðstæðum sem gilda 
hverju sinni. Framþróun hefur verið mjög hröð undanfarin ár og mörg ný málningarkerfi hafa skotið 
upp kollinum. 

 
Stærri viðgerðarverkefni eru þess eðlis að nauðsynlegt er fyrir þá sem framkvæma þau, að hafa góða 
þekkingu á yfirborðsmeðhöndlun og gæðaeftirliti. Meðal annars þarf að hafa eftirfarandi í huga þegar 
farið er út í stór viðgerðarverkefni: 

 Hver eru vinnuskilyrðin? 

 Hvaða möguleikar eru til staðar? 

 Hvernig undirbúningsvinnu er hægt að ná? 

 Hvaða filmuþykkt næst og í hvað mörgum umferðum? 

Hafa ber í huga, þegar vinnuferillinn er ákveðinn, hve mikilli endingu er hægt að ná með mismunandi 
málningarkerfum. 

2.3.2. Hver er hæfileg ending á viðgerðarverki? 

Ef um er að ræða minniháttar viðgerðir á tiltölulega nýjum hlutum sem eru t.d. í epoxýkerfi, þá er 

eðlilegt að ætlast til að viðgerðin haldi jafn lengi og kerfið sjálft á hlutnum. Það krefst þá meiri 
yfirborðsvinnu og filmuþykktar. 

Ef um er að ræða stærri viðgerðir á gömlum hlutum sem mikið eru farnir að ryðga, má búast við því að 
viðgerðin verði ekki eins góð og ef um nýlegan hlut er að ræða. Til að þeir sem eiga hlut að máli verði 
ánægðir, er mikilvægt að við val á málningarkerfi sé haft í huga ástand flatarins sem á að mála og 
hverjar séu væntingar verkkaupans. 

Mörg dæmi eru um, að ekki sé hægt að koma við þeirri undirbúningsvinnu, sem sagt er fyrir um í 
málningarkerfinu. Í því tilfelli getur verið varasamt að nota viðkomandi málningarkerfi því málningin 

sem sagt er fyrir um í því, miðast við þá undirbúningsvinnu sem þar er kveðið á um. Þess vegna er 
betra að láta gera nýtt málningarkerfi sem miðast við þá undirbúningsvinnu sem við verður komið. 

Undirvinna 

Áður en viðgerð hefst er nauðsynlegt að kanna flötinn mjög vel og ákveða þá hvaða hreinsun og 
viðgerðartæki ber að nota. Óhreinindum og skemmdum má skipta í eftirfarandi flokka: 

1. Vatnsleysanleg sölt, t.d. natríumklóríð (matarsalt). 

2. Olía og fita. 
3. Ryð, laus málning og hugsanlega ryð sem byrjað er að myndast undir annars heillegri 

málningarfilmu. 
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4. Ryk. 

Yfirborðsmeðferð er síðan valin út frá umfangi skemmdanna, þannig að með lágmarks tilkostnaði sé 
hægt að ná því yfirborði sem óskað er. 

Affitun 
Ef fita eða olía er til staðar, þarf að byrja á því að fjarlægja hana og skal það gert með þar til gerðum 

olíuhreinsiefnum. Terpentína gerir lítið annað en að dreifa úr fitunni og skal hvorki hún né önnur lífræn 
leysiefni notuð til að fjarlægja fitu eða olíu. Ekki er hægt að fjarlægja fitu með sandblæstri eða 
handverkfærum. Sé sandblástur eða hreinsun með handverkfærum framkvæmd á undan affituninni, 
gerist það, að fitan eða olían smyrst yfir flötinn. 

Skolun með hreinu vatni 
Einn mjög mikilvægur liður undirbúningsvinnunnar er að fjarlægja vatnsleysanleg sölt af yfirborðinu. Í 
mörgum tilfellum er ekki nóg að skola einu sinni með hreinu vatni því eftir að laus málning eða ryð 

hefur verið fjarlægt með handverkfærum eða sandblæstri, kemur í ljós meira af söltum sem þarf að 
skola í burtu áður en málningin er borin á. Ef hreinsaðir fletir ryðga mjög hratt er það oft vegna þess 

að mikið af söltum er á yfirborðinu. Önnur vísbending um að mikið sé af söltum á yfirborðinu er þegar 
ryð dökknar mikið og verður næstum svart. 

Ef vatnsleysanleg sölt eru til staðar undir málningarfilmunni, orsakar það hækkun á osmótískum 

þrýstingi vatns inn í gegnum málningarfilmuna. Þetta má líka orða þannig að söltin sjúga vatnið inn í 
gegnum málningarfilmuna sem þá bólgnar út. Það næsta sem gerist er að ryðmyndun hefst í bólunni 
sem að lokum springur og skilur stálið eftir óvarið. 

Hreinsun með handverkfærum 
Sköfur, nálabyssur og vírburstar geta verið gagnleg verkfæri til að fjarlægja lausa málningu og ryð en 
betra er að nota slípirokk sem bæði hreinsar betur og auðveldara er með honum að jafna út brúnirnar 
sem eru á milli blettsins sem verið er að laga og gömlu málningarinnar. 

Háþrýstiþvottur 
Háþrystiþvottur, með eða án slípiefna, hefur notið sívaxandi vinsælda. Einn af aðal kostunum við 
háþrýstiþvott, miðað við þurran sandblástur, er að rykmyndun er engin. 

Eitt af því sem þarf að athuga vandlega er hversu lengi flöturinn getur verið að þorna eftir 
háþrýstiþvott, á stöðum sem eru lokaðir og með litla loftræstingu. Hægt er að ná mjög hreinu yfirborði 
með háþrýstiþvotti án slípiefna en án þeirra er ekki hægt að ná þeim yfirborðsgrófleika sem oft er 
nauðsynlegur. 

Sandblástur 

Hægt er að fá lítil hreyfanleg tæki til sandblásturs, en þau hafa reyndar ekki náð miklum vinsældum. 
Sennilega er það vegna ryks og óþrifa sem af þurrum sandblæstri stafar. Ráð við því er að nota tæki 
sem eru þannig útbúin að ryk og sandur sogast aftur inn í tækið, en þannig er að mestu hægt að koma 
í veg fyrir að loftið fyllist af ryki og að sandur fari út um allt. Þurr sandblástur er besta aðferðin til að 
ná hreinu yfirborði með hæfilegan yfirborðshrjúfleika en það leiðir til lengri lífdaga málningarfilmunnar 
sem kemur ofan á. 

Tæki og tól 

Áður en ráðist er í kaup á tækjum til viðhalds á málningu, þarf að gaumgæfa ýmsa þætti svo sem 
vinnuaðferðir, þrýstiloft, vatn, rafmagn, viðhald á tækjunum sjálfum og stað til að geyma þau á. 
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2.3.3. Málningarkerfi 

Málningarkerfið, sem er gefið er út af málningarframleiðandanum, er forskrift um það hvernig eigi að 

standa að málningarvinnunni. Til að tilætluðum árangri sé náð, er mikilvægt að þessari forskrift sé 
fylgt. Í málningarkerfinu þarf a.m.k. eftirfarandi að koma fram... 

 Lýsing á fletinum sem á að mála, svo ekki fari á milli mála við hvaða flöt sé átt. 

 Undirbúningsvinna (aðferð og hversu vel á að hreinsa). 

 Upplýsingar um málninguna sem á að nota. 

 Málningarvinna (aðferð, fjöldi umferða og filmuþykkt). 

 Í vissum tilfellum (eins og þegar mála á tanka að innan og aðra lokaða staði) er nauðsynlegt 

að taka fram atriði eins og loftræstingu, hitastig og þann tíma sem þarf að líða áður en 
tankurinn er tekinn í notkun. 

Málningarvinnan 

Með pensli er venjulega hægt að ná milli 70 og 90 mikron þykkri blautfilmu. Með rúllu verður filman 
þynnri og oft misþykk. Þar sem pensillinn nær að smyrja málningunni betur á flötinn næst betri 
viðloðun með honum en rúllu. Rúllu ætti því aldrei að nota við blettanir og helst ekki þegar farin er 
fyrsta umferðin á bert stál. Best er að nota málningarsprautu þegar málaðir eru stórir fletir. Með 

málningarsprautu er hægt að ná þykkri filmu og jafnri. Hægt er að fara allar umferðirnar með loftlausri 
sprautu en horn, kanta og aðra erfiða staði ætti fyrst að mála með pensli til að ná nægilegri filmuþykkt 
á þessum stöðum. 

Ryðvarnargrunnar, hvort sem þeir eru byggðir upp af akrýl, klórgúm eða alkýð, innihalda ryðvarnarefni 
sem í dag er oftast sinkfósfat. Ryðvarnarefnið virkar þannig að vatn sem kemst inn í málningarfilmuna, 
binst því og þannig myndast varnarlag sem kemur í veg fyrir ryðmyndun. Grunnmálningin er venjulega 
borin á í einni til tveimur umferðum en ofan á grunnmálninguna koma síðan eitt eða fleiri lög af 
millimálningu og/eða lakkmálningu. Algengt er að málning sé að 40 til 50 hundraðshlutum leysiefni. Í 
því tilfelli má reikna með 35-45 mikron þykkri þurrfilmu þegar málað er með pensli. Í venjulegum 

málningarkerfum þarf því um 5 umferðir til að ná 200 mikron þurrfilmuþykkt. 

Nú er hinsvegar önnur tegund grunna að ryðja sér til rúms. Hér er um að ræða grunna sem eru það 

þéttir að vatn kemst ekki í gegnum filmuna. Þegar þessi tegund grunna er notuð, er mjög mikilvægt að 
réttri filmuþykkt sé náð. 

Í dag er epoxýþykkmálning (mastic) mikið notuð til blettunar, viðhalds og einnig til heilmálunar. 

Epoxýþykkmálning myndar harða og sterka filmu, og hentar einnig þar sem góðri undirbúningsvinnu 
verður ekki við komið. 

Þar sem þurrefnisinnihald epoxýþykkmálninga er hátt, oft 60-85%, er mun minna af lífrænum 
leysiefnum sem fer út í andrúmsloftið en þegar unnið er með aðrar þynnisþynntar málningar sem hafa 
lægra þurrefnisinnihald. 

Þegar þykkmálning með 80% þurrefnisinnihald er borin á með pensli, næst 60-80 mikron 

þurrfilmuþykkt sem er tvöfallt hærra en hjá málningum með 40% þurrefnisinnihald, miðað við sömu 
blautfilmuþykkt hjá báðum. 

Með málningarsprautu er hægt að ná allt að 200 mikron þurrfilmu í einni umferð þegar notuð er 
epoxýþykkmálning. En mælt er með þvi að heildar filmuþykkt sé milli 250 og 300 mikron í venjulegum 
málningarkerfum. 

Þegar notaðar eru tveggja þátta málningarefni er mikilvægt að fylgja fyrirmælum um blöndunarhlutföll 
og þann tíma sem má líða frá því að þáttunum er blandað saman og þar til blandan er notuð. Best er 
ef málningin er afhent þannig að ein dós af öðrum þættinum blandast nákvæmlega við eina dós af 
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hinum þættinum. Ef svo er ekki þarf að hafa mælitæki við hendina til að blanda rétt hlutföll því að það 

er mjög mikilvægt að hafa þau rétt. 

Reynslan hefur sýnt að þeir sem vinna við málningarviðgerðir, eru vel sáttir við að nota tveggja þátta 
efni, enda vita þeir að viðgerðin mun endast lengur með þessum efnum. 

Lítraverðið er hærra á þykkmálningu en á hefðbundinni málningu, en ef borið er saman verð á 

fermeter miðað við ákveðna filmuþykkt, kemur í ljós að þykkmálningin er ódýrari. Ástæðan er hærra 
þurrefnisinnihald og minna af leysum. 

Undirbúningur 

Oft er það svo að kostnaður við viðgerðarvinnu er ekki í réttu hlutfalli við árangurinn. Ekki er óalgengt 
að sjá sama svæðið málað aftur og aftur með aðeins 1-2 ára millibili. Tímaleysi er oft ástæðan fyrir því 
að viðgerðarvinnan er ekki unnin sem skyldi og verður árangurinn þá eftir því. 

Með því að skipuleggja viðgerðarvinnuna nokkur ár fram í tímann, og með því að gera sér grein fyrir 
því hvað er hægt að gera og gera það rétt frá byrjun má ná mun betri árangri. Sá sem er í forsvari 
fyrir stærri viðgerðarverkefni ætti að hafa þjálfun og þekkingu á slíkum verkefnum. Í sumum tilfellum 
hefur reynst nauðsynlegt að hafa málningarráðgjafa til að leiðbeina og sjá til þess að allt sé gert eins 
og til er ætlast. 

Þjálfun og menntun þeirra sem vinna við yfirborðsmeðhöndlun er nokkuð sem þarf að auka í 
framtíðinni. Þessi þjálfun ætti að vera á sviði yfirborðsmeðhöndlunar, vöruþekkingar og gæðaeftirlits. 

2.3.4 Vatnsblástur - vinnulýsingar 

A. Áður máluð stályfirborð hreinsuð með vatnsstraumi. Hvaða aðferðir og efni skal nota. 

Hér vantar pdf Vinnulýsing HEMPEL ...  

2.3.5 Verkfæri við málun 

 

 

Algengustu málningarverkfærin eru pensla, rúllur og loftlausar sprautur. 
Notkun þeirra skiptir miklu máli varðandi áferð og hversu vel hægt er að væta 
flötinn með málningu. Slippfélagið býður upp á flestar gerðir af verkfærum, 
þar á meðal málningarsprautur frá GRACO. 

Penslar 

Pensill er öflugt en tiltölulega afkastalítið verkfæri miðað við rúllur og 
sprautur. Með pensli er hægt að þrýsta málningu vel inn í yfirborð og ná 

málningu inn í sprungur, holur og önnur erfið svæði. Pensill er m.a. 
nauðsynlegt verkfæri til að nota á horn, brúnir, suður, bolta, skrúfur o.þ.h. við 
málningarsprautun. 

Nokkur atriði um notkun pensla 

 Hentar við lítil verk, þar sem erfitt er að koma við rúllu eða sprautu. 

 Hætta er á pensilförum. 

 

http://www.slippfelagid.is/skipa_idnadardeild/ymsar_greinar/Vinnulysingar_vatnsblastur.pdf
http://www.graco.com/
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 Erfitt er að ná meiri blautfilmuþykkt en 100 mikron í umferð. 

 Þumalputtaregla segir að 50 mikron þurrfilma er hámarks þykkt í 
umferð. 

 

Rúllur 

Það er fljótlegra að rúlla en að pensla. Rúlla nær hins vegar ekki eins góðri 
vætingu og pensill og getur tekið loftbólur inn í filmuna. Yfirleitt er því ekki 
mælt með því að rúlla grunna eða fyrstu umferðir. Aftur á móti er rúlla einfalt 
og þægilegt verkfæri, t.d. við endurmálun og þess háttar. 

 

Rúlla gefur talsvert lægri filmuþykkt en pensill og erfitt er að ná meiri 
blautfilmuþykkt en 75 mikron í umferð. Þumalputtaregla segir að 35-40 
mikron er hámarks þurrfilmuþykkt sem hægt er að ná með rúllu. Því þarf að 
gæta sérstaklega að filmuþykktum ef rúlla er notuð. 

Málningarsprautur 

Loftlausar sprautur eru mjög afkastasamar og gefa góða filmu. Gæta verður 
þó að þurrúða og að rétt filmuþykkt náist. Góður árangur næst með að pensla 
erfið svæði, eins og horn og brúnir. Slippfélagið er umboðsaðili fyrir GRACO 

sprautur. 
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Mikilvægt er að mála brúnir og horn með pensli við sprautun. Þannig er hægt 
að tryggja nægjanlega filmuþykkt á slíkum svæðum. 
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3. Hvaða málning og málningarkerfi? 

Við val á málningarefnum og málningarkerfum er mikilvægt að velja kosti sem henta aðstæðum og 
álagi hverju sinni. Hægt er að velja margar mismunandi gerðir af efnum, sem öll hafa sína kosti og 

galla. Þessi síða á að gefa yfirsýn yfir þá miklu flóru málningarefna sem Slippfélagið býður upp á og sitt 
lítið um notkun þeirra. 

3.1. Málningarefni á málma  

Málning er eðlisfræðilega eða efnafræðilega þornandi og getur verið grunnur, millimálning og 

yfirmálning. Ýmislegt um kosti og galla mismunandi málningartegunda, eins og tjöru, klórgúmmí, 
akrýl, vínýl, epoxý o.s.frv. 

Málningarefni eru oft flokkuð eftir því hvaða bindiefni þau hafa. Sá efnisþáttur ræður oftast um aðra 
eiginleika málningar, líkt og vatnsþol, veðrunarþol, litheldni, gljáheldni o.s.frv. Hér er fjallað um ýmsa 
kosti og galla nokkurra málningartegunda. 

  

Tjara og bitmenja 

Þessi efni eru unnin úr kolatjöru eða hráolíu og eru yfirleitt hættuleg heilsu. Málning með þetta 
tjörubindiefni hafa m.a. eftirfarandi eiginleika... 

 Góð vörn gegn vatni. 

 Góða viðloðunar- og vætieiginleika, jafnvel á illa hreinsuð yfirborð. 

 Þola illa sólskin. 

 Eru aðeins til í svörtum eða dökkbrúnum lit. 

Klórgúmmí 
Þessi málningarefni innihalda yfirleitt klóraðar isoprenfjölliður, ásamt mýkiefni og eru helst notaðar 
sem millimálning. Meðal eiginleika eru... 

 Góð vörn gegn vatni. 

 Gott efnaþol. 

 Geta gulnað vegna klórinnihalds. 

 Eiga til að kalka í sólskini. 

Akrýl 
Akrýlmálningarefni eru gerð úr fjölliðum úr margs konar akrýleinliðum. 

Þau hafa m.a. eftirfarandi einkenni... 

 Gott veðrunarþol. 

 Góða litheldni. 

 Góða gljáheldni. 

 Ekkert sérstaka vætieiginleika. 

  

Alkýð 

Hægt er að flokka alkýð í þrjá megin flokka, allt eftir lengd alkýð keðja, þ.e.a.s. stuttar, miðlungs og 
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langar olíualkýð keðjur. Þær þorna með efnahvarfi við súrefni í andrúmslofti. Alkýðefni hafa m.a. 

eftirfarandi einkenni... 

 Sæmilega lit og gljáheldni. 

 Góða vætieiginleika. 

 Þola ekki basískt umhverfi (Þess vegna er ekki hægt að nota alkýð á steinsteypu og 

galvanhúð). 

 Þola ekki að liggja í vatni (má ekki nota undir sjólínu). 

Epoxý 

Epoxý bindiefni hvarfast við herða (t.d. polýamín eða polýamíð eða afleiður af þeim) og mynda 
þrívíddar kerfi efnatengja. Epoxý efni hafa eftirfarandi eiginleika... 

 Mikið efnaþol. 

 Frábært höggþol og álagsþol. 

 Kalka í sólarljósi (þunnt lag á yfirborðinu brotnar niður) og missa gljáa. 

 Tveggja þátta efni sem hafa ákveðinn notkunartíma eftir samlögun þáttanna. 

Pólýúreþan 

Pólýúreþan eru fjölliður sem eru myndaðar með efnahvarfi af isosýanati og pólýalkóhólum. Pólýúreþan 
er því í flestum tilvikum tveggja þátta efni. Efnið hefur eftirfarandi eiginleika... 

 Frábæra lit- og gljáheldni. 

 Frábært efnaþol og álagsþol. 

 Viðkvæmt fyrir raka við framleiðslu og notkun. 

 Tveggja þátta efni sem hafa ákveðinn notkunartíma eftir samlögun þáttanna. 

Sink silikat 
Sink (ethyl) siliköt eru tveggja þátta efni þar sem duft af sinkmálmi er blandað í vatns- eða leysiefna 
silikat blöndu við notkun. Þau harðna út frá koltvísýringi í andrúmslofti. 

Sink siliköt hafa eftirfarandi eiginleika... 

 Frábærir ryðvarnareiginleikar. 

 Frábært verðrunar- og höggþol. 

 Frábært þol gagnvart leysiefnum. 

 Frábært efnaþol á bilinu pH 6-9. 

 Þolir hita upp til 400°C. 

Sílikon 

Sílikon málningarefni eru gerð úr silika bindiefni sem eru vökvar við stofuhita en harðna við háan hita. 
Við 200°C verða efnahvörf og þétt og sterk filma myndast. Sílikon málningarefni eru... 

 Hitaþolin að 550°C (ef ál fylliefni eru notuð). 

 Frábær ryðvörn þrátt fyrir litla filmuþykkt. 

 

3.2. Málningarvörn 

Við val á málningu er valin sú aðferð sem verja á málminn. Oftast er talað um að þrjár mismunandi 
gerðir af vörn, þ.e. þykktarvörn, hindrandi vörn og gölvunarvörn. 
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Þykktarvörn ("barriervörn") 

Slík málning notar þykktina til að verja málminn frá tærandi efnum eins og súrefni, söltum og vatni, 

þ.e.a.s. engin raflausn og tæring á sér ekki stað. Rétt filmuþykkt er afar mikilvæg, þegar slík vörn er 
valin. Þessi vörn hentar afar vel ef málningarfilman er stöðugt í kafi, t.d. til verndar skipsbotna og 
innan í sjótanka. Hefðbundin epoxý, eins og Hempadur 4514 byggja á slíkri ryðvörn. 

 

Hindrandi vörn ("inhibitive vörn") 

Þessi efni nota líka þykktina til að verja málminn. Aftur á móti ef skemmd verður á filmunni, þá 

hvarfast efni (t.d. sink fosfat) við raka og myndar verndandi lag á málminn við skemmdina. Það 
hindrar m.a. ryðmyndun undir málningarfilmuna. Akrýlmálning, eins og Hempatex þykkmálning 4641 
og alkýðgrunnur eins og Hempalin menja 1320 veita slíka vörn. 

 

Gölvunarvörn ("Galvanic vörn") 

Þessi efni innihalda málma, líkt og sink, sem fórna sér fyrir málminn sem á að verja. Þessir málmar eru 
anóður sem gefa frá sér rafeindir (e-) til málmsins. Mikilvægt er því að slík efni hafi beina snertingu við 

málminn sem þau eiga að verja. Einnig mynda sinksölt sem myndast efnasambönd sem fylla upp í 
skemmdir og tefja tæringu. Dæmi um gölvunarvirkni í málningu má finna í Hempel sinkgrunnur 1649, 
Galvosil 1570 (sinksilikat) og Hempadur epoxy sink 1736. 

http://www.slippfelagid.is/skipa_idnadardeild/malningarkerfi/malningarvorn.php
http://www.slippfelagid.is/skipa_idnadardeild/malningarkerfi/malningarvorn.php
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3.3. ISO 12944 

Þessi ISO-staðall hefur að gera með málningu sem tæringarvörn á stálmannvirkjum og hlutum sem eru 
húðaðir með ýmis konar léttmálmum. 

 Dæmi um málningarkerfi á stál og ISO 12944. 

Ýmislegt um ISO 12944 

 Staðallinn skilgreinir 6 mismunandi tæringarflokka í andrúmslofti, sem eru C1, C2, C3, C4, C5-

I og C5-M. C1 er flokkur fyrir mjög litla tæringu, en C5-M fyrir mjög mikla tæringu nálægt sjó. 
Svæðin eru m.a. flokkuð eftir því hversu mikill málmur tærist þar á einu ári. 

 Staðallinn skilgreinir þrjá flokka fyrir mannvirki í vatni og niðurgrafna í jörð. 

 Staðallinn inniheldur upplýsingar um undirbúning fyrir málningarvinnu. Mætti þar nefna ýmsar 

hreinsiaðferðir, hreinleiki og hrjúfleiki á stáli með vísun í ISO 8501, ISO 8502 og ISO 8503, 
notkun smíðagrunna og undirbúningur á flötum sem hafa verið málmhúðaðir. 

 Ýmsar ábendingar um hönnun mannvirkja til að einfalda eftirlit, viðhald og verndun 
mannvirkja. 

 Upplýsingar í töfluformi um val á efnum og filmuþykktum miðað við tæringarflokk og hversu 
lengi kerfið eigi að duga. 

Íslenskt tæringarkort 

Rannsóknarstofnun byggingariðnaðarins, ásamt öðrum aðilum, er með í gangi verkefni, sem hefur 
m.a. að leiðarljósi að búa til tæringarkort af Íslandi. Birtar hafa verið mjög merkilegar niðurstöður eftir 
eins árs prófun. Slíkt kort er hægt að nota til að ákvarða í hvaða tæringarflokki svæði eru, skv. ISO 
12944. 

ISO 12944 getur því verið mjög gagnlegt plagg fyrir þá sem útbúa málningarkerfi. 

3.4. Málningarkerfi á málma 

Flest málningarkerfi hafa grunn, millimálningu og yfirmálningu. Grunnurinn verður að hafa góða 

viðloðun við yfirborðið, þar sem kerfið verður aldrei sterkara en veikasti hlekkurinn. Því er afar 
mikilvægt að þrífa vel fleti fyrir grunnun. Í mörgum tilvikum inniheldur grunnurinn einnig efni sem 
auka endingu kerfisins og þar með flatarins, þ.e.a.s. ryðvarnarefni. Millimálning er sjálfur 
vinnuhesturinn í kerfinu og er til að ná ákveðinni filmuþykkt. Í mörgum málningarkerfum er það 

nefnilega filmuþykktin sem skiptir öllu máli, hvernig málningarkerfið muni verja flötinn. Að lokum er 
yfirmálningin eins konar lokavörn fyrir kerfið. Hún er fyrsta vörn gegn áníðslu, efnaálagi, sólarljósi, 

http://www.slippfelagid.is/skipa_idnadardeild/malningarkerfi/malningarvorn.php
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vindi og veðrum. Yfirmálningin gegnir einnig því mikilvæga hlutverki að fegra yfirborðið, með gljáa og 

lit. 

Málningarefni eru oft flokkuð að vera eðlisfræðilega þornandi og efnafræðilega þornandi. 

 

Eðlisfræðilega þornandi málning harðnar þegar leysirinn gufar upp (eðlisfræðilegt ferli) og eftir stendur 
bindiefnið og ýmis konar hjálparefni. Þau eru samtvinnuð í eina heild og mynda þurra málningarfilmu. 

 

Efnafræðilega þornandi málning harðnar vegna efnahvarfa í málningarfilmunni, sem mynda ýmis innri 
tengsl sem skapa þurrfilmuna. Í flestum tilvikum á sér einnig stað uppgufun leysa. Öll tveggja þátta 
málningarefni eru flokkuð sem efnafræðilega þornandi. 

  



20 
 

 

4.Ýmsar Greinar  

4.1. Almennt um tæringu 

Nokkur atriði um "hefðbundna" tæringu í andrúmslofti. 

Til að tæring eigi sér stað þarf anóðu, katóðu, raflausn og raftengi. Hefðbundna tæringu á stáli er hægt 
að lýsa á eftirfarandi máta. 

 Anóða er staður sem tærist og gefur frá sér rafeindir (e-). 

 Katóða er staður sem styrkist og tekur til sín rafeindir. 

 Raflausn er upplausn þar sem tæring og jónaflutningur á sér stað. Upplausnin getur verið vatn 

og sölt, t.d. sjór. 

 Raftengið er sjálfur málmurinn þar sem rafeindir geta ferðast á milli anóðu og katóðu. 

 Rafeindir fara á milli anóðu og katóðu og tæring á sér stað í upplausninn. 

 

Meðal þátta sem hafa áhrif á tæringu 

 Styrkur súrefnis - Aukin styrkur eykur tæringu. 

 Mengun - Sum efni eru mjög tærandi. 

 Hitastig - Aukin hiti eykur tæringu. 

 Sýrustig - Lágt sýrustig er tærandi en hátt verjandi. 

 Rakastig - Meiri raki gefur meiri tæringu. 

 Selta - Aukin selta eykur tæringu. 
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4.2. Eldhúð 

Hættur við að nota svart stál. 

Eldhúð er dökkleitt efni, sem myndast við framleiðslu á stáli. Vegna útlitsins er 
slíkt stál oft kallað svart stál. Það er mjög mikilvægt að fjarlægja hana fyrir 
málun eða áður en stálið er tekið í notkun. Fyrir því eru tvær ástæður. 

1. Eldhúð bregst ekki eins við hitaþenslu og stálið. Eldhúð getur því 
flagnað af stálinu við hitasveiflur og tekið með sér alla málningu sem 

er föst við húðina. 
2. Eldhúð er katóða á stál og þar sem húðin er göfugra tærir hún stálið. 

Þetta er svokölluð tvímálmavirkni, alveg eins og kopar tærir stál eða 
stál tærir sink. Eða í stuttu máli þá fórnar stálið sér fyrir eldhúðina. 

Eldhúð hefur því neikvæð áhrif á endingu stáls og skal því fjarlægja það af 
stáli! 

 

Eldhúð er ákveðin tegund af ryði (Fe3O4) sem myndast við framleiðslu stáls 
þegar málmurinn er hitaður rétt undir bræðslumark hans. Eldhúðin er stök og 
hörð og verður að fjarlægja. Til vinstri er ný eldhúð en til hægri er eldhúðin 
byrjuð að tæra málminn undir. 

 

 

4.3 Yfirborðsmeðferð stáls 

Hér á eftir verður lýst nokkrum þeim aðgerðum, sem hafa ber að hafa í huga við endurmálun (viðhald) 

á stáli. Einnig verður lýst, bæði veikum og sterkum hliðum, nokkurra algengustu málningarkerfa sem 
fyrirfinnast í dag. 

Þegar valið er málningarkerfi til viðhalds á stáli er mikilvægt að það henti þeim aðstæðum sem gilda 
hverju sinni. Framþróun hefur verið mjög hröð undanfarin ár og mörg ný málningarkerfi hafa skotið 
upp kollinum. 

 
Stærri viðgerðarverkefni eru þess eðlis að nauðsynlegt er fyrir þá sem framkvæma þau, að hafa góða 
þekkingu á yfirborðsmeðhöndlun og gæðaeftirliti. Meðal annars þarf að hafa eftirfarandi í huga þegar 
farið er út í stór viðgerðarverkefni: 



22 
 

 Hver eru vinnuskilyrðin? 

 Hvaða möguleikar eru til staðar? 

 Hvernig undirbúningsvinnu er hægt að ná? 

 Hvaða filmuþykkt næst og í hvað mörgum umferðum? 

Hafa ber í huga, þegar vinnuferillinn er ákveðinn, hve mikilli endingu er hægt að ná með mismunandi 
málningarkerfum. 

Hver er hæfileg ending á viðgerðarverki? 

Ef um er að ræða minniháttar viðgerðir á tiltölulega nýjum hlutum sem eru t.d. í epoxýkerfi, þá er 
eðlilegt að ætlast til að viðgerðin haldi jafn lengi og kerfið sjálft á hlutnum. Það krefst þá meiri 
yfirborðsvinnu og filmuþykktar. 

Ef um er að ræða stærri viðgerðir á gömlum hlutum sem mikið eru farnir að ryðga, má búast við því að 

viðgerðin verði ekki eins góð og ef um nýlegan hlut er að ræða. Til að þeir sem eiga hlut að máli verði 

ánægðir, er mikilvægt að við val á málningarkerfi sé haft í huga ástand flatarins sem á að mála og 
hverjar séu væntingar verkkaupans. 

Mörg dæmi eru um, að ekki sé hægt að koma við þeirri undirbúningsvinnu, sem sagt er fyrir um í 
málningarkerfinu. Í því tilfelli getur verið varasamt að nota viðkomandi málningarkerfi því málningin 
sem sagt er fyrir um í því, miðast við þá undirbúningsvinnu sem þar er kveðið á um. Þess vegna er 
betra að láta gera nýtt málningarkerfi sem miðast við þá undirbúningsvinnu sem við verður komið. 

Undirvinna 

Áður en viðgerð hefst er nauðsynlegt að kanna flötinn mjög vel og ákveða þá hvaða hreinsun og 
viðgerðartæki ber að nota. Óhreinindum og skemmdum má skipta í eftirfarandi flokka: 

1. Vatnsleysanleg sölt, t.d. natríumklóríð (matarsalt). 

2. Olía og fita. 
3. Ryð, laus málning og hugsanlega ryð sem byrjað er að myndast undir annars heillegri 

málningarfilmu. 
4. Ryk. 

Yfirborðsmeðferð er síðan valin út frá umfangi skemmdanna, þannig að með lágmarks tilkostnaði sé 
hægt að ná því yfirborði sem óskað er. 

Affitun 
Ef fita eða olía er til staðar, þarf að byrja á því að fjarlægja hana og skal það gert með þar til gerðum 
olíuhreinsiefnum. Terpentína gerir lítið annað en að dreifa úr fitunni og skal hvorki hún né önnur lífræn 
leysiefni notuð til að fjarlægja fitu eða olíu. Ekki er hægt að fjarlægja fitu með sandblæstri eða 
handverkfærum. Sé sandblástur eða hreinsun með handverkfærum framkvæmd á undan affituninni, 
gerist það, að fitan eða olían smyrst yfir flötinn. 

Skolun með hreinu vatni 
Einn mjög mikilvægur liður undirbúningsvinnunnar er að fjarlægja vatnsleysanleg sölt af yfirborðinu. Í 
mörgum tilfellum er ekki nóg að skola einu sinni með hreinu vatni því eftir að laus málning eða ryð 

hefur verið fjarlægt með handverkfærum eða sandblæstri, kemur í ljós meira af söltum sem þarf að 
skola í burtu áður en málningin er borin á. Ef hreinsaðir fletir ryðga mjög hratt er það oft vegna þess 
að mikið af söltum er á yfirborðinu. Önnur vísbending um að mikið sé af söltum á yfirborðinu er þegar 
ryð dökknar mikið og verður næstum svart. 

Ef vatnsleysanleg sölt eru til staðar undir málningarfilmunni, orsakar það hækkun á osmótískum 
þrýstingi vatns inn í gegnum málningarfilmuna. Þetta má líka orða þannig að söltin sjúga vatnið inn í 
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gegnum málningarfilmuna sem þá bólgnar út. Það næsta sem gerist er að ryðmyndun hefst í bólunni 

sem að lokum springur og skilur stálið eftir óvarið. 

Hreinsun með handverkfærum 

Sköfur, nálabyssur og vírburstar geta verið gagnleg verkfæri til að fjarlægja lausa málningu og ryð en 
betra er að nota slípirokk sem bæði hreinsar betur og auðveldara er með honum að jafna út brúnirnar 
sem eru á milli blettsins sem verið er að laga og gömlu málningarinnar. 

Háþrýstiþvottur 
Háþrystiþvottur, með eða án slípiefna, hefur notið sívaxandi vinsælda. Einn af aðal kostunum við 
háþrýstiþvott, miðað við þurran sandblástur, er að rykmyndun er engin. 

Eitt af því sem þarf að athuga vandlega er hversu lengi flöturinn getur verið að þorna eftir 
háþrýstiþvott, á stöðum sem eru lokaðir og með litla loftræstingu. Hægt er að ná mjög hreinu yfirborði 
með háþrýstiþvotti án slípiefna en án þeirra er ekki hægt að ná þeim yfirborðsgrófleika sem oft er 
nauðsynlegur. 

Sandblástur 
Hægt er að fá lítil hreyfanleg tæki til sandblásturs, en þau hafa reyndar ekki náð miklum vinsældum. 
Sennilega er það vegna ryks og óþrifa sem af þurrum sandblæstri stafar. Ráð við því er að nota tæki 
sem eru þannig útbúin að ryk og sandur sogast aftur inn í tækið, en þannig er að mestu hægt að koma 

í veg fyrir að loftið fyllist af ryki og að sandur fari út um allt. Þurr sandblástur er besta aðferðin til að 
ná hreinu yfirborði með hæfilegan yfirborðshrjúfleika en það leiðir til lengri lífdaga málningarfilmunnar 
sem kemur ofan á. 

Tæki og tól 

Áður en ráðist er í kaup á tækjum til viðhalds á málningu, þarf að gaumgæfa ýmsa þætti svo sem 
vinnuaðferðir, þrýstiloft, vatn, rafmagn, viðhald á tækjunum sjálfum og stað til að geyma þau á. 

Málningarkerfi 
Málningarkerfið, sem er gefið er út af málningarframleiðandanum, er forskrift um það hvernig eigi að 
standa að málningarvinnunni. Til að tilætluðum árangri sé náð, er mikilvægt að þessari forskrift sé 
fylgt. Í málningarkerfinu þarf a.m.k. eftirfarandi að koma fram... 

 Lýsing á fletinum sem á að mála, svo ekki fari á milli mála við hvaða flöt sé átt. 

 Undirbúningsvinna (aðferð og hversu vel á að hreinsa). 

 Upplýsingar um málninguna sem á að nota. 

 Málningarvinna (aðferð, fjöldi umferða og filmuþykkt). 

 Í vissum tilfellum (eins og þegar mála á tanka að innan og aðra lokaða staði) er nauðsynlegt 

að taka fram atriði eins og loftræstingu, hitastig og þann tíma sem þarf að líða áður en 
tankurinn er tekinn í notkun. 

Málningarvinnan 

Með pensli er venjulega hægt að ná milli 70 og 90 mikron þykkri blautfilmu. Með rúllu verður filman 
þynnri og oft misþykk. Þar sem pensillinn nær að smyrja málningunni betur á flötinn næst betri 
viðloðun með honum en rúllu. Rúllu ætti því aldrei að nota við blettanir og helst ekki þegar farin er 
fyrsta umferðin á bert stál. Best er að nota málningarsprautu þegar málaðir eru stórir fletir. Með 

málningarsprautu er hægt að ná þykkri filmu og jafnri. Hægt er að fara allar umferðirnar með loftlausri 
sprautu en horn, kanta og aðra erfiða staði ætti fyrst að mála með pensli til að ná nægilegri filmuþykkt 
á þessum stöðum. 

Ryðvarnargrunnar, hvort sem þeir eru byggðir upp af akrýl, klórgúm eða alkýð, innihalda ryðvarnarefni 
sem í dag er oftast sinkfósfat. Ryðvarnarefnið virkar þannig að vatn sem kemst inn í málningarfilmuna, 
binst því og þannig myndast varnarlag sem kemur í veg fyrir ryðmyndun. Grunnmálningin er venjulega 
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borin á í einni til tveimur umferðum en ofan á grunnmálninguna koma síðan eitt eða fleiri lög af 

millimálningu og/eða lakkmálningu. Algengt er að málning sé að 40 til 50 hundraðshlutum leysiefni. Í 
því tilfelli má reikna með 35-45 mikron þykkri þurrfilmu þegar málað er með pensli. Í venjulegum 
málningarkerfum þarf því um 5 umferðir til að ná 200 mikron þurrfilmuþykkt. 

Nú er hinsvegar önnur tegund grunna að ryðja sér til rúms. Hér er um að ræða grunna sem eru það 
þéttir að vatn kemst ekki í gegnum filmuna. Þegar þessi tegund grunna er notuð, er mjög mikilvægt að 
réttri filmuþykkt sé náð. 

Í dag er epoxýþykkmálning (mastic) mikið notuð til blettunar, viðhalds og einnig til heilmálunar. 
Epoxýþykkmálning myndar harða og sterka filmu, og hentar einnig þar sem góðri undirbúningsvinnu 
verður ekki við komið. 

Þar sem þurrefnisinnihald epoxýþykkmálninga er hátt, oft 60-85%, er mun minna af lífrænum 
leysiefnum sem fer út í andrúmsloftið en þegar unnið er með aðrar þynnisþynntar málningar sem hafa 
lægra þurrefnisinnihald. 

Þegar þykkmálning með 80% þurrefnisinnihald er borin á með pensli, næst 60-80 mikron 
þurrfilmuþykkt sem er tvöfallt hærra en hjá málningum með 40% þurrefnisinnihald, miðað við sömu 
blautfilmuþykkt hjá báðum. 

Með málningarsprautu er hægt að ná allt að 200 mikron þurrfilmu í einni umferð þegar notuð er 
epoxýþykkmálning. En mælt er með þvi að heildar filmuþykkt sé milli 250 og 300 mikron í venjulegum 
málningarkerfum. 

Þegar notaðar eru tveggja þátta málningarefni er mikilvægt að fylgja fyrirmælum um blöndunarhlutföll 
og þann tíma sem má líða frá því að þáttunum er blandað saman og þar til blandan er notuð. Best er 

ef málningin er afhent þannig að ein dós af öðrum þættinum blandast nákvæmlega við eina dós af 
hinum þættinum. Ef svo er ekki þarf að hafa mælitæki við hendina til að blanda rétt hlutföll því að það 
er mjög mikilvægt að hafa þau rétt. 

Reynslan hefur sýnt að þeir sem vinna við málningarviðgerðir, eru vel sáttir við að nota tveggja þátta 
efni, enda vita þeir að viðgerðin mun endast lengur með þessum efnum. 

Lítraverðið er hærra á þykkmálningu en á hefðbundinni málningu, en ef borið er saman verð á 
fermeter miðað við ákveðna filmuþykkt, kemur í ljós að þykkmálningin er ódýrari. Ástæðan er hærra 
þurrefnisinnihald og minna af leysum. 

Undirbúningur 

Oft er það svo að kostnaður við viðgerðarvinnu er ekki í réttu hlutfalli við árangurinn. Ekki er óalgengt 
að sjá sama svæðið málað aftur og aftur með aðeins 1-2 ára millibili. Tímaleysi er oft ástæðan fyrir því 
að viðgerðarvinnan er ekki unnin sem skyldi og verður árangurinn þá eftir því. 

Með því að skipuleggja viðgerðarvinnuna nokkur ár fram í tímann, og með því að gera sér grein fyrir 

því hvað er hægt að gera og gera það rétt frá byrjun má ná mun betri árangri. Sá sem er í forsvari 

fyrir stærri viðgerðarverkefni ætti að hafa þjálfun og þekkingu á slíkum verkefnum. Í sumum tilfellum 
hefur reynst nauðsynlegt að hafa málningarráðgjafa til að leiðbeina og sjá til þess að allt sé gert eins 
og til er ætlast. 

Þjálfun og menntun þeirra sem vinna við yfirborðsmeðhöndlun er nokkuð sem þarf að auka í 
framtíðinni. Þessi þjálfun ætti að vera á sviði yfirborðsmeðhöndlunar, vöruþekkingar og gæðaeftirlits. 



25 
 

4.4. Útleiðsla í skipum 

Útleiðsla rafmagns veldur oft blöðrum, flögnun eða pittum í skipsbotnum. Hún myndast þegar rafmagn 

leiðir í málminn frá, t.d. suðuvinnu, ljósum eða rafmagnstækum sem leiða út. Slíkir straumar eru mjög 
reikulir og leita að auðveldustu leið með minnsta viðnámi. Ef straumur er nægjanlega mikill getur hann 
skemmt málningarfilmu á skipsskrokki. Straumur getur gert stál að annað hvort anóðu eða katóðu. Ef 
straumurinn gerir stál katóðískt, þá styrkist stálið en málningarfilma getur misst viðloðun vegna 
vetnis- og hydroxýð myndunar og bólumyndun getur átt stað. Aftur á móti ef straumurinn gerir stálið 
anóðískt þá getur málmurinn tærst og pittir komið fram. Oft koma skemmdir ekki fram fyrr en löngu 

eftir að útleiðslan átti sér stað og hefur e.t.v. verið lagfærð. Hér sjást efnahvörf sem eiga sér stað hjá 
anóðu og katóðu við útleiðslu. 

 

Við anóðu tærist málmurinn og tæringarpittur getur myndast. 
Rafeindir streyma frá anóðu og straumur í öfuga átt. 

  

 

Við katóðu myndast vetni og hydroxýjón, sem gefur hátt pH 
gildi. Slík myndun getur veikt málningarkerfið og myndað 

bólur hér og þar í málningarfilmunni. Rafteindir streyma að 
katóðu og straumur í öfuga átt. 

Það er því mikilvægt að vera á verði varðandi útleiðslu og þá sér í lagi ef um er að ræða rafvinnu þegar 
skip eru í landi. Aftur á móti er ólíklegt að útleiðsla í sjó eigi sér stað úti á rúmsjó, vegna fjarlægðar við 
land og viðnám sjávar er orðið of mikið til að straumur nái að leiða. 

http://www.slippfelagid.is/myndefni/skipadeild/anodakatoda.gif
http://www.slippfelagid.is/myndefni/skipadeild/katodautleidsla.gif
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Hringlega útleiðslumynstur getur komið 
fram við öfluga útleiðslu. 

Oft er hægt að þekkja útleiðslubólur við 
katóðu á því að vökvinn inni í þeim hefur 
tiltölulega hátt pH gildi. Sjá bláan pH 
pappír á mynd. 

Útleiðsla vegna suðuvinnu 

Algengt er að skemmdir vegna útleiðslu geta komið út frá ýmis konar suðuvinnu í landi, t.d. ef 
bakkapall afkastar ekki nægjanlega. Hér að neðan eru nokkrar skýringarmyndir af algengu útleiðslu 
tilvikum. 

 

Hér má sjá tæringu af völdum suðuvinnu með öfugum pólum og skipið 
verður anóða. Rafeindir streyma frá anóðu (skipsskrokk) og stálið 
tærist. 
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Hér má sjá blöðrumyndun á katóðu (skipsskrokk) vegna suðuvinnu 
með réttum pólum. Rafeindir streyma að skipsskrokk og myndun 
vetnisgass og hydroxýjóna á sér stað við katóðu. Vegna myndun 
hydroxýjóna mælist pH vera hátt í bólum. 

  

 

Blöðrumyndun getur myndast á skipshlið sem vísar frá raftæki út af 
staðsetningu jarðtengingu. 
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Tæring og blöðrumyndun getur átt sér stað á skipsskrokki sem er 
nálægt skipi, þar sem suðuvinna á sér stað. 

  

 

Tæring getur átt sér stað á skipi sem liggur nálægt skipi sem er varið 
með katóðskri vörn. 

Eins og sjá má á þessum myndum geta orsakir útleiðsluskemmda verið flóknar og erfiðar viðfangs. 

 


