
ЛАБОРАТОРИЯ
ЗА ПОКРИТИЯ



ТЕСТ НА СОЛЕНА МЪГЛА 
по ISO 9227, 
NSS съобразено с 
ISO 12944

Стандартизиран метод за ускорено 
изпитване на корозионната устойчивост 
на материали и повърхностни покрития. 
Материалите, които се изпитват са 
предимно метали, възможно е и камък, 
керамика и полимери, с повърхностно 
защитно покритие. 

Тестът предизвиква корозивна атака върху детайли с покритие, за да се 
оцени степента на защита. Появата на корозивни продукти, ръжда или други 
окиси, се оценява след предварително определен период от време – 
типично 240 или 480 часа, като продължителността на изпитването зависи 
от корозионната устойчивост на покритието. 

Тестът със солена мъгла е един от най-разпространените и отдавна 
установени изпитания за корозия, с което ще установите трайността на 
вашите изделия. 

преди и след



УСКОРЕНО СТАРЕЕНЕ
ISO 16474-3
ISO 4892-3
и др. 

Ускорено стареене QUV UV:

Ускорен тест на Q-Lab,  който за няколко дни или седмици, възпроизвежда 
щетите, причинени от слънчева светлина, дъжд, роса и температура, 
настъпващи след месеци или години на открито. 

Тестерът QUV излага материалите на редуващи се цикли UV светлина и 
влага при контролирани, повишени температури, симулиращи истинските 
атмосферни влияния. Слънчевата светлина се възпроизвежда чрез  
специални флуоресцентни UV лампи, докато росата и дъждът - с 
кондензираща влажност и или воден спрей. 

Тестерът за ускорено стареене QUV е най-бързият и най-надежднен 
изпитател за стареене.

Колко ще се промени цвета след време?
 Разберете веднага! 



МЕХАНИЧНИ ТЕСТОВЕ
ISO 2813 
ISO 2360, 2808 
ISO 6272-1
ISO 1519 и др. 

Ние замерваме цвят!

Човешкото око не е достатъчно за 
определяне на точен цвят. С помощта на 
спектро-фотометъра сме способни да дадем 
цифрена точност на всеки цвят - 
сертифицирана според  Международната 
комисия по осветлението (CIE). 

Покритието е последната производствена 
стъпка по вашия продукт, но е първото нещо, 
което клиентите виждат. То определя 
стойността и качеството на продукта... А ние 
ще ви кажем колко е устойчиво! 

Знаете ли колко са устойчиви 
покритията Ви?

Механичните тестове са гарант за 
здравината на вaшетo покритие и ние 
разполагаме с богат набор за проверка 
на тези характеристики. 
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ТЕСТВАМЕ ПОВЪРХНОСТИ


