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Powłoki duplex są dzisiaj najlepszym zabezpieczeniem elementów
konstrukcji stalowych, gwarantującym długotrwałą ich eksploatację
w najtrudniejszych warunkach atmosferycznych. Przed pokryciem
powierzchni ocynkowanej powłoką malarską stosuje się najczęściej
obróbkę strumieniowo-ścierną. W przypadku lakierowania elementów
cienkościennych jej zastosowanie jest niemożliwe. W tych przypadkach
stosowane są różne chemiczne obróbki powierzchni, których zadaniem
jest wytworzenie powłoki konwersyjnej gwarantującej zarówno dobrą
przyczepność powłoki lakierniczej do podłoża, jak i wieloletnią ochronę
antykorozyjną. W artykule przedstawiam przegląd technologii chemicznej
obróbki powierzchni możliwych do zastosowania dla powłok duplex.
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