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1

Domeniu de utilizare

Acest standard intern al fabricii stabilește pentru SMS group cerința de bază pentru protecția anticoroziune a pieselor
componente din oțel, fontă din oțel și oțel turnat precum și tonurile de culoare standard și specificațiile pentru verificare.

2

Referințe normative

Următorul document citat este necesar pentru utilizarea acestui document. În cazul referințelor datate este valabilă numai
ediția luată în considerare. În cazul referințelor nedatate este valabilă ultima ediție a documentului luat în considerare inclusiv
toate modificările.
SN 200-1
Reglementări de fabricație ; Cerințe și principii
SN 274-2
Sisteme de aplicare a straturilor; Reglementare livrare și instrucțiuni verificare

3

Termeni

Pentru utilizarea acestui document sunt valabili termenii și definiția acestora conform SN 274-1.

Număr de pagini 9
Editor:

SMS group
Normenstelle

© SMS group GmbH 2016
„Documentul prezent este protejat de drepturi de autor. Transmiterea precum multiplicarea acestui
document, valorificarea și precizarea conținutului nu sunt permise dacă nu a fost dat acordul nostru explicit.
Contravențiile pot fi urmărite penal și obligă la despăgubiri materiale.
Toate drepturile rezervate“.
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Cerințe de bază

4.1

Substanțe periculoase

Trebuie asigurată respectarea condițiilor privind substanțelor periculoase conform SN 200-1. Producătorii care nu se află sub
incidența directivei 2010/75/EU pot utiliza și straturi cu conținut de solvenți.

4.2

Suprafețe piese constructive din oțel inoxidabil și rezistent la acid

În principal pe suprafețele pieselor constructive din oțel inoxidabil și rezistent la acid nu se aplică o protecție anticoroziune.
Vopselele de revenire, arsura de recoacere, praful, uleiul, vaselina, lubrifianții de răcire etc. st îndepărtează prin băițuire resp.
sablare (de ex cu perle din sticlă) de pe suprafața piesei componente.
Conductele, recipientele și elementele de fixare a țevilor din oțel inoxidabil și rezistente la acizi sunt băițuite, sablate sau
periate pentru remedierea event. a straturilor de ardere generate sau a vopselelor de revenire pentru a asigura formarea unui
strat de pasivare. Urmele de ardere și zgura se îndepărtează complet.
Vopselele de revenire sunt admise până la o nivel de culoare maro, vezi în acest sens DIN 25410:2012-07, anexa F
(informativ) vopsele de revenire 1 și 2.
Suprafețe piese componente din oțel, fontă din oțel și oțel turnat
Dacă nu a fost altfel specificat în documentațiile de fabricație toate suprafețele din oțel, fontă din oțel și oțel turnat sunt
prevăzute în principal cu un strat permanent de protecție anticoroziune conform paragrafului 5.1.
Pentru a asigura o urmărire mai ușoară a straturilor diferite (strat de grund, strat intermediar și strat de acoperire) acestea se
execută în tonuri de culoare diferite.
O excepție se face în cazul recipientelor înșurubate și a pieselor cu protuberanțe spre interior, suprafețele de contact și
funcționare cu piesele componente și piesele componente care sunt destinate depozitării intermediare sau pentru o expediție
în scurt timp. Acesta se aplică în principal cu o protecție temporară anticoroziune conform paragrafului 5.2.
Indicație:
Suprafețele de contact și funcționare sunt suprafețele unei piese componente care interacționează cu alte suprafețe ale unei
piese componente sau sunt importante pentru funcționarea piesei componente. Suprafețele de contact și de funcționare se
pot prelucra mecanic și/sau se pot decapa.

4.3

4.4

Pregătirea suprafeței

4.4.1 Gradul de pregătire
Suprafețele piesei componente pe care se aplică straturile se pregătesc conform DIN EN ISO 8501-3:2007-10 după cum
urmează:
P2 Pregătirea de bază: Majoritatea neuniformităților au fost remediate
Suplimentar specificației conform DIN EN ISO 8501-1:2007-10, tabelul 1, paragraful 2.2, toate canturile piesei de prelucrat se
execută fără bavuri, conform celor stabilite în SN 200-5.
4.4.2 Gradul de puritate
Înainte ca sistemul de aplicare a straturilor să poată fi aplicat la suprafața piesei componente aceasta trebuie eliberată de
vopsea de revenire, rugină, zgură, stratul de oxizi de la aplicarea straturilor, arsuri de recoacere, murdărie, praf, ulei, vaselină,
vopsea veche, lubrifianți de răcire șamd.
Suprafețele prelucrate mecanic, pe care trebuie să se aplice o protecție anticoroziune permanentă trebuie degresate. Acest
lucru se poate realiza de ex. în baie de fosfor sau prin sablare în funcție de sistemul de aplicare a straturilor, respectând
gradul standard de puritate conform DIN EN ISO 12944-4:1998-07, vezi tabelul 1.
Pentru conducte și recipiente fără gaură de vizitare (niciun orificiu de inspecție) este solicitat gradul de puritate Be conform
tabelului 1.
După băițuire se spală și în final se pasivează. Resturile de baiț se îndepărtează prin suflare cu aer comprimat.
Pentru instalațiile centrale și de depozitare pentru pelicula de ulei, pentru apă și de aer comprimat este necesar un grad de
puritate Sa 2½ conform tabelului 1.
Pentru recipientele hidraulice, este necesar un grad de puritate Sa 3 conform tabelului 1.
Indicație:
Nu se realizează o băițure sau pasivare la:
- Conductele din țeavă din oțel de precizie conform DIN EN 10305-1 până la 6 la care nu s-a sudat sau nu au fost
tratate la cald (de ex. conducte în combinație cu îmbinări filetate cu inel de tăiere sau alte procedee, de. ex.
WALFORM, vezi SN 888).
- Conductele la care se realizează suduri sau tratări la cald prin menținerea cu scop la distanță a oxigenului din aer (de
ex. prin gaze de formare) și nu s-a realizat oxidarea sau arderea.
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Tabelul 1 - Gradul de puritate
Abreviere
Sa 2 ½

Procedură pentru
prelucrarea suprafeței

a)

Sablare
b)

Sa 3

St 3

Be

c)

d)

Tratare suprafață manuală
și / sau mecanică
Băițuirea cu acid

Specificații importante pentru suprafețele pregătite
Strat de oxizi de la aplicarea straturilor / ardere, rugină, straturile aplicate și
murdăria de alt tip sunt îndepărtate. Urmele rămase se pot remarca în orice
caz drept umbre ușoare, de pete sau dungi.
Strat de oxizi de la aplicarea straturilor / ardere, rugină, straturile aplicate și
murdăria de alt tip sunt îndepărtate. Suprafața trebuie să prezinte un aspect
metalic unitar.
stratul/ile de oxizi de la aplicarea straturilor și ardere desprins/și, rugină
desprinsă, straturi desprinse și murdărie de alt tip au fost îndepărtate.
Suprafața trebuie să fie prelucrată mult mai temeinic decât pentru St 2 conform
DIN EN ISO 12944-4, astfel încât să prezinte un luciu cât mai metalic posibil.
Stratul de oxizi de la aplicarea straturilor / ardere, rugina și resturile de straturi
au fost îndepărtate complet. Straturile trebuie îndepărtate înainte de băițuirea
cu acizi cu mijloace adecvate.

a)

Utilizare la o solicitare normală la coroziune
Utilizare la o solicitare deosebit de ridicată la coroziune
c)
Utilizare în cazul pieselor componente deosebit de mari și/sau grele de (ex. stativ valțuri etc.)
d)
Utilizare alternativă pentru piese mici
b)

4.4.3 Mijloc de sablare
Se va utiliza următorul tip de mijloc de sablare turnat sau cu aceleași proprietăți metalice, cu granule de formă angulară din
fontă dură:
Mijloc de sablare M/CI/G70 DIN EN ISO 11124:1997-10
La utilizarea acestui mijloc de sablare valoarea medie necesară a rugozității Ra 12,5 µm nu are voie să fie depășită.
La instalațiile de trecere și mijloace de sablare cu abateri se asigură o valoare medie a rugozității Ra 12,5 µm.

4.5
4.5.1

Aplicarea de straturi
Protecția permanentă anticoroziune

4.5.1.1 Aplicarea stratului de grund
Pentru a împiedica faptul că în timpul prelucrării mecanice a pieselor componente nu pătrund lubrifianții de răcire, se aplică
suplimentar în prealabil un strat de grund.
În funcție de gradul de deteriorare a primul strat de grund în timpul prelucrării finite sau din cauza lucrărilor de sudură aceasta
ori se corectează sau se aplică din nou. Zone de îmbinare prin sudură trebuie curățate temeinic pentru a remedia
componentele cu efect alcalin sau acid distrugător din materialele de umplutură prin sudură.
După pregătirea suprafeței piesei componente trebuie aplicat pentru evitarea formării de rugină în interval de 6 ore primul
strat de grund. Dacă pregătirea suprafeței piesei componente se realizează prin băițuire în baie de fosfor stratul are voie să
se aplice numai după 48 de ore pentru a împiedica o modificare chimică a materialului stratului aplicat.
Acest strat exterior pentru piesele de schimb ulterioare, piesele de schimb pentru depozitele hidrostatice de peliculă de ulei,
conducte și recipiente este executat numai cu singur strat de grund conform tabelului 2.
Pentru conducte nu se realizează o aplicare de strat interioară. Capetele de adaptare ale conductelor se lasă 200 mm libere
de protecție anticoroziune.

4.5.1.2 Aplicarea stratului de acoperire
Aplicarea unui strat de acoperire se realizează numai dacă montajul resp. verificarea funcției sau recepția a fost finalizată și
stratul de grund a fost executat regulamentar.
În locurile în care montajul este neaccesibil trebuie aplicată o protecție permanentă anticoroziune cu un strat de grund și un
strat de acoperire înainte de asamblarea finală.
4.5.2
Protecția temporară anticoroziune
Înainte de realizarea unei protecții temporare anticoroziune, suprafețele sablate resp. băițuite trebuie curățate. Pentru a
împiedica o ruginire în profunzime numai pe suprafețele uscate se aplică protecție temporară anticoroziune.
Protecția temporară anticoroziune a pieselor componente se realizează numai dacă verificarea montajului resp. a funcționării
sau recepția utilajului resp. a pieselor componente ale utilajului a fost încheiată.
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Sisteme de aplicare a straturilor pentru protecția anticoroziune

5.1

Protecția permanentă anticoroziune

Dacă nu au fost făcute alte precizări în documentațiile de fabricație toate suprafețele componentelor din oțel, fontă din oțel și
oțel turnat cu excepția pieselor componente conform paragrafului 5.2, sunt prevăzute cu o protecție permanentă anticoroziune
prin intermediul sistemului de aplicare a straturilor P.I.W.1+120 conform tabelului 2.
În anexa B (informativ) sunt listate toate materialele posibile de aplicare a straturilor. Materiale tehnice similare de aplicare a
straturilor au voie să fie utilizate numai dacă acestea îndeplinesc specificația SN 274-2.
Tabelul 2 – Protecție permanentă anticoroziune prin intermediul sistemelor de aplicare a straturilor
(extras din SN 274-2:2016-05)
Strat de
Strat de
Starea
grund
acoperire
Sistem de
suprafeței a
aplicare a
piesei
Exemple de utilizare
Tip
Tip
a)
straturilor
componente
de
Tipul
de
Tipul
nestratificate
liant
liant
Stratul exterior al pieselor componente ale utilajului
și al componentelor pentru construcții metalice,
conducte și recipiente din oțel în general (pentru
P.I.W.1.+120
Sa 2 ½
div.
div. utilizări în fabrici de laminare la cald și la rece,
instalații cu benzi transportoare, instalații de
EP
AK
turnare continuă și instalații de fabricare a oțelului
etc.)
a)
Explicarea sistemului de aplicare a straturilor și confruntarea cu denumirea veche conform SN 200-7:2010-09, vezi anexa
A (informativ)
-

5.2

EP

Protecția temporară anticoroziune

Dacă în documentațiile de fabricație nu a fost specificat altfel, se aplică conform tabelului 3 o protecție temporară anticoroziune
la piesele înșurubate la recipient și la cele cu protuberanțe spre interior prin intermediul sistemului de aplicare a
straturilor T.I.W.1 - L.W.1.+40;
-

la suprafețele de contact și suprafețele interioare funcționale prin intermediul sistemului de aplicare a straturilor T.I.W.1 L.W.1.+40;

-

la suprafețele funcționale din exterior prin intermediul sistemului de aplicare a straturilor T.I.W.1 - L.W.1.+40, T.I.W.2 L.W.2.+40; sau T.I.W.2 - L.W.2.+90. Selectarea sistemului de aplicare a straturilor se realizează în funcție de transport și
depozitare după consultarea cu SMS group.

-

pentru piese componente destinate pentru o depozitare intermediară și/sau o expediție în scurt timp, prin intermediul
sistemului de aplicare a stratului T.I.W.1- L.K.0.+40

În anexa B (informativ) sunt listate toate materialele posibile de aplicare a straturilor. Materiale tehnice similare de aplicare
a straturilor au voie să fie utilizate numai dacă acestea îndeplinesc specificația SN 274-2.
Tabelul 3 – Protecție temporară anticoroziune prin intermediul sistemelor de aplicare a straturilor
(extras din SN 274-2:2016-05)
Starea
Clasa
suprafețelor
conform ISO 6743-8
Sistem de aplicare
piesei
Protecție temporară
Exemple de utilizare
a)
a straturilor
componente
Protecție
nestratificate
anticoroziune
Conservarea pieselor componente interioare și
exterioare pentru depozitarea intermediară
T.I.W.1- L.K.0.+40
ISO-L RE
Utilizarea pe toate suprafețele metalice decapate la o
expediție de scurtă durată sau depozitare
Conservarea interioară a piesei componente
T.I.W.1 - L.W.1.+40
Utilizarea pe toate suprafețele metalice decapate cum
b)
ar fi de ex. piesele interioare ale unei transmisii etc.
Sa 3
ISO-L RF
Conservarea exterioară a pieselor componente
T.I.W.2 - L.W.2.+40
Utilizarea pe toate piesele metalice decapate
Conservarea interioară a piesei componente
Utilizarea pe toate suprafețele metalice decapate cum
ar fi de ex. piesele interioare ale unei transmisii etc.
a)
Explicarea sistemului de aplicare a straturilor și confruntarea cu denumirea veche conform SN 200-7:2010-09, vezi anexa
A (informativ)
b)
La specificarea Sa 3 la o protecție temporară anticoroziune se înțeleg caracteristicile gradelor de puritate în conformitate
cu DIN EN ISO 12944-4:1998-07 și nu procedura de îndepărtare a ruginii sablare Sa.

T.I.W.2 - L.W.2.+90

ISO-L RM
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Tonuri de culoare pentru protecția permanentă anticoroziune

In Tabelul 4 sunt impuse tonurile de culoare standard ale SMS group. Toate tonurile de culoare se aplică în execuția "lucios".
Tabelul 4 – Tonuri de culoare pentru straturile de acoperire
Utilizare
P.I.W.1.+120

Ton de culoare

Strat de grund

Gri șobolan RAL 7005

Strat de acoperire

Verde rezeda RAL 6011

Balustradă

Galben RAL 1004

Piese de catalog
Dulapuri hidraulice, cutii servo sau alte unități hidraulice
cu strat aplicat în interior

Tonul de culoare standard al producătorului
Alb crem RAL 9001

7

Verificarea

7.1

Verificarea însoțitoare la fabricare de către persoana însărcinată cu aplicarea de straturi

Persoana însărcinată cu aplicarea de straturi trebuie să documenteze la solicitarea SMS group o verificare însoțitoare la
fabricare pentru operațiunea de aplicare a straturilor prin intermediul unui proces verbal de verificare conform
SN 274-2:2016-05, anexa C (normativ). SMS group își rezervă dreptul să solicite acest document dacă este necesar.
7.2

Recepția aplicării de straturi finalizate de către SMS group

SMS group își rezervă dreptul în anumite cazuri să execute o verificare regulamentară a stratului conform specificațiilor de
verificare ale SN 274-2. Substanțele de aplicare a straturilor se atestă cu ajutorul fișelor de date de siguranță și a
specificațiilor tehnice conform SN 274-2.
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Anexa A
(informativ)
Explicarea sistemelor de aplicare a straturilor

În tabelele A.1 și A.2 sunt reprezentate explicațiile precum și confruntarea sistemelor de aplicare a straturilor cu vechea
denumire conform SN 200-7:2010-09.
Tabelul A.1 – Sistem de aplicare a straturilor pentru protecția permanentă anticoroziune
Sistem de aplicare
Denumire veche
Explicaţie
a straturilor
SN 200-7:2010-09
Rezistența la apă
Nicio influență climatică, solicitare din cauza intervenției de scurtă
P.I.W.1.+120
durată a apei la suprafața pieselor componente și o temperatură
Standard SMS group
a mediului de până la +120°C

Tabelul A.2 – Sistem de aplicare a straturilor pentru protecția temporară anticoroziune
Sistem de aplicare
Denumire veche
Explicaţie
a straturilor
SN 200-7:2010-09
Nicio influență climatică însă solicitare din cauza intervenției de
scurtă durată a apei la suprafața pieselor componente (de exemplu
Conservarea interioară și
la stropire, abur și condens).
exterioară pentru depozitarea
T.I.W.1 - L.K.0.+40
Influență climatică limitată însă nicio intervenție a
intermediară
substanțelor/lichidelor la suprafața pieselor componente.
Temperatura mediului la depozitarea interioară și exterioară de
Tectyl 511-M
până la +40°C
Nicio influență climatică însă solicitare din cauza intervenției de
Conservare interioară
scurtă durată a apei la suprafața pieselor componente
Tectyl 502-C
(de ex. la stropire, aburi și condens).
T.I.W.1 - L.W.1.+40
Influență climatică limitată și solicitare din cauza intervenției de
scurtă durată a apei la suprafața pieselor componente.
Conservare depozit film ulei
Temperatura mediului la depozitarea interioară și exterioară de

T.I.W.2 - L.W.2.+40

T.I.W.2 - L.W.2.+90

până la +40°C
Nicio influență climatică însă solicitare din cauza intervenției
permanente sau frecvente a apei la suprafața pieselor componente
(de ex. la stropire, aburi sau condens).
Influență climatică limitată și solicitare din cauza intervenției
permanente sau frecvente a apei la suprafața pieselor componente.
Temperatura mediului la depozitarea interioară și exterioară de
până la +40°C
Nicio influență climatică însă solicitare din cauza intervenției
permanente sau frecvente a apei la suprafața pieselor componente
(de ex. la stropire, aburi sau condens).
Influență climatică limitată și solicitare din cauza intervenției
permanente sau frecvente a apei la suprafața pieselor componente.
Temperatura mediului la depozitarea interioară și exterioară de
până la +90°C

Conservarea exterioară
Tectyl 846

Conservare interioară
Tectyl 506-EH

Anexa B
(informativ)
Tabel selectare substanțe de aplicare a straturilor posibile
În tabelele B.1 și B.2 sunt listate substanțele de aplicare a straturilor preferate de SMS group cu verificările de potrivire dovedite conform SN 274-2. Substanțele de aplicare a straturilor comparabile
tehnic au voie să fie utilizate cât timp verificarea de potrivire se poate dovedi de către producătorul de substanță de aplicare a straturilor conform solicitărilor în conformitate cu SN 274-2
Tabelul B.1 – Selectarea de substanțe de aplicare a straturilor pentru atingerea unei protecții permanente anticoroziune pentru piese componente cu instalare la interior
(extras din SN 274-2 Bbl.1:2016-05)
Strat de grund

Sistem de
aplicare a
straturilor

Producător

Suprafață

Mankiewicz
P.I.W.1.+120

Strat de acoperire

Tip de
liant

Produs

Număr
straturi

NDFT a)
în
µm

Tip de
liant

Produs

Număr
straturi

NDFT a)
în
µm

Tip de
liant

-

-

-

-

-

-

-

-

EP

1

80

-

-

-

-

AK

Număr
straturi

NDFT a)
în
µm

Lac de protecție
112-30

1

80

LAC OSNALKYD

1-2

160

Produs

Sa 2 ½
OSNATOL

a)

Strat intermediar

EP

OSNAPOX Z 1K
GRUND

Grosimea stratului uscat (NDFT) nu are voie să depășească valoarea stabilită cu mai mult de 20%.

Tabelul B.2 – Substanțe de aplicare a straturilor pentru protecție temporară anticoroziune (extras din SN 274-2 Bbl.1:2016-05)
Sistem de aplicare
a straturilor

T.I.W.1- L.K.0.+40

NDFT a)
în
µm

Produs

Număr
straturi

VALVOLINE

Tectyl 511-M

1

15

VALVOLINE

Tectyl 502 –C

1

40

Fluid Film Liquid A

1

80

Suprafață

Producător

T.I.W.1 - L.W.1.+40
Sa 3

HODT Korrosionsschutz GmbH

T.I.W.2 - L.W.2.+40

VALVOLINE

Tectyl 846

1

50

T.I.W.2 - L.W.2.+90

VALVOLINE

Tectyl 506 - EH

1

100

Grosimea stratului uscat (NDFT) nu are voie să depășească valoarea stabilită cu mai mult de 20%.
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Colecție de reguli tehnice citate
DIN 25410:2012-07

Instalații nucleare - curățenia suprafețelor componentelor

DIN EN 10305-1
realizate la rece

Țevi din oțel de precizie - condiții tehnice de livrare - partea 1: Țevi fără îmbinare

DIN EN 10305-2

Țevi din oțel de precizie - condiții tehnice de livrare - partea 2: Țevi sudate realizate la
rece

DIN EN 10305-3

Țevi din oțel de precizie - condiții tehnice de livrare - partea 3: Țevi sudate laminate la
dimensiune

DIN EN 10305-4

Țevi din oțel de precizie - condiții tehnice de livrare - partea 4: Țevi fără îmbinare
realizate la rece
Țevi de presiune pentru conductele de presiune hidraulice și pneumatice

DIN EN 10305-5

Țevi din oțel de precizie - condiții tehnice de livrare - partea 5: Țevi sudate
formate la dimensiune cu secțiune pătrată și rectangulară

DIN EN 10305-6

Țevi din oțel de precizie - condiții tehnice de livrare - partea 6: Țevi sudate realizate la
rece pentru conductele hidraulice și pneumatice

DIN EN ISO 8501-1:2007-10

Pregătirea suprafețelor oțelului înainte de aplicarea substanțelor de aplicare a straturilor Evaluarea vizuală a curățeniei suprafeței - partea 1: Grade de rugină și
grade de pregătire a suprafețelor pentru suprafețele din oțel fără strat aplicat și
a suprafețelor din oțel după îndepărtarea de pe toată suprafața a straturilor existente

DIN EN ISO 8501-3

Pregătirea suprafețelor oțelului înainte de aplicarea substanțelor de aplicare a straturilor Evaluarea vizuală a curățeniei suprafeței - partea 1: Grade de rugină și
grade de pregătire a suprafețelor pentru suprafețele din oțel fără strat aplicat și
a suprafețelor din oțel după îndepărtarea de pe toată suprafața a straturilor existente

DIN EN ISO 11124:1997-10

Pregătirea suprafețelor oțelului înainte de aplicarea substanțelor de aplicare a straturilor Cerințe privind mijlocul de sablare metalic - partea 1: Inițierea generală
Distribuirea

DIN EN ISO 12944-4:1998-07

Substanțe de aplicare a straturilor - Protecție anticoroziune a construcțiilor din oțel prin
intermediul sistemului de aplicare a straturilor - partea 4: Tipuri de suprafețe și
pregătire a suprafețelor

ISO 6743-8

Lubrifianți, uleiuri tehnice și produse comune (clasa L); clasificare;
Partea 8: Familia R (protecție temporară anticoroziune)

SN 200-1

Reglementări de fabricație; Cerințe și principii

SN 200-5

Reglementări de fabricație; Prelucrarea mecanică

SN 274-1

Sisteme de aplicare a straturilor; Termeni, structură denumire, selectare și informații în
documentațiile de fabricație

SN 274-2

Sisteme de aplicare a straturilor; Reglementare livrare și instrucțiuni verificare

SN 274-2 Bbl.2:2016-05

Sisteme de aplicare a straturilor; Tabel de selectare a substanțelor de aplicare posibile

SN 888

WALFORMplus, Directivă construcție și fabricare

Directivă 2010/75/EU

Directivă 2010/75/EU a parlamentului european și consiliului uniunii europene din
24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (reducerea integrată și reducerea
impactului asupra mediului)

Pagina 9
SN 200-7:2016-05

Modificare Mai 2016
Următoarele indicații / stabiliri nu au fost preluate din ediția SN 200-7:2010-09:
Indicație privind utilizarea de primer la o rugozitate a suprafeței ≤ Ra 6,3,
Plăcuță firmă SMS Siemag și SMS Meer,
Straturi: rezistente la căldură, rezistente la chimicale, rezistente la uleiuri, conservare de exterior Tectyl 846,
conservare rulment Morgoil, Tarponal (culoare praf de zinc), aluminiu Copaphen, Inertol Poxitar au fost îndepărtate și
preluate din nou în SN 274-2
Renolin a fost îndepărtat ca mijloc de conservare și preluat în SN 200-6
Piese componente conductoare de agenți,
Țevi din oțel și oțel inoxidabil și rezistent la acizi mutate în SN 200-2 /condiții tehnice de livrare ;Conducte, elemente de
fixare a țevilor și recipiente din oțel inoxidabil mutate în SN 200-6

Antet modificat în protecție anticoroziune
Paragr. 1
Paragr. 2
Paragr. 3
Paragr. 4.4

Paragr. 4.5
Paragr.6
Paragr. 7

Domeniu de utilizare modificat
Trimiteri normative nou adăugate
Indicație la termeni nou adăugați
Indicație adăugată
Tabelul 1:
Conținutul adaptat la DIN EN ISO 12944-4:1998-07
Data DIN EN ISO 11124-2 modificată în ediția 1997-10
Capetele de adaptare a conductelor se lasă nevopsite 200 mm nou adăugate
Indicație privind curățarea înainte de realizarea conservării
Tabelul 4:
Piese achiziție modificate în piese de catalog
Indicație la SN 274-2 nou adăugată

