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ROVAL Corporation 

Chứng nhận phù hợp ISO12944 C5-High 

 

ISO12944: 2018 Sơn và vecni – Bảo vệ chống ăn mòn kết cấu thép bằng hệ thống sơn bảo vệ 

 

Đây là tiêu chuẩn quốc tế về bảo vệ thép chống ăn mòn bằng hệ thống sơn bảo vệ. 

ROVAL 80μm tuân theo các yêu cầu kỹ thuật được quy định trong ISO12944 C5-High. 

Điều này có nghĩa là ROVAL có thể độ bền từ 15 đến 25 năm trong môi trường ăn mòn C5. 

 

Các loại ăn mòn 

Phân loại Sự ăn mòn Ví dụ về các môi trường điển hình 

C1 Rất thấp Bên trong các tòa nhà với bầu không khí trong lành 

C2 Thấp 
Khí quyển có mức độ ô nhiễm thấp: chủ yếu là các vùng nông thôn 

Các tòa nhà không được làm ấm, nơi có thể xảy ra ngưng tụ 

C3 Trung Bình 
Môi trường đô thị và công nghiệp, ô nhiễm lưu huỳnh dioxit vừa phải, các 

khu vực ven biển có độ mặn thấp  

C4 Cao Vùng công nghiệp và vùng ven biển có độ mặn vừa phải 

C5 Rất cao 
Các khu công nghiệp có độ ẩm cao với khí hậu khắc nghiệt và các khu vực 

ven biển có độ mặn cao 

CX Cực kỳ cao 
Các khu vực xa bờ có độ mặn cao và các khu công nghiệp có độ ẩm cực 

kỳ cao với khí hậu khắc nghiệt, khí hậu nhiệt đới và cận nhiệt đới 

Im1 Nước ngọt Các công trình trên sông, nhà máy thủy điện  

Im2 
Biển hoặc 

nước lợ 

Các công trình chìm không sử dụng phương pháp chống ăn mòn ca tốt (ví 

dụ: các khu vực bến cảng với các cấu trúc như cửa cống, khóa, hoặc cầu 

tàu) 

Im3 Đất Các bể ngầm, cọc thép, ống thép ngầm 

Im4 
Biển hoặc 

nước lợ 

Các công trình chìm có sử dụng phương pháp chống ăn mòn ca tốt (ví dụ: 

các công trình ngoài khơi) 

 

 

Thời gian bền mong đợi 

Phân loại Thời gian 

Thấp (Low) Up to 7 years 

Trung bình (Medium) 7-15 years 

Cao (High) 15-25 years 

Rất cao (Very High) More than 25 years 

Lưu ý: Thời gian bền không phải là “thời gian đảm bảo”. 
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