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ROVAL Corporation 

 

Chứng chỉ kiểm tra Công nghệ Xây dựng 
 

Công nghệ chống ăn mòn cho vật liệu thép sử dụng sơn kẽm đặc biệt 

Phương pháp ROVAL mạ kẽm lạnh 
 

BCJ-Thử nghiệm và Chứng nhận-104 

 

 

Trong (1) hoặc (2) sau đây, ROVAL đã được chứng nhận có hiệu suất chống ăn mòn tương 

đương như mạ kẽm nhúng nóng bởi Hội đồng Chứng nhận và Đánh giá Công nghệ Xây dựng 

tại Nhật Bản. 

 

(1) Sau khi thổi sạch bề mặt của kết cấu thép (JIS G 3101), thi công sơn ROVAL ở độ dày màng 

khô trung bình trên 80μm. 

 

(2) Sau khi chuẩn bị bề mặt thích hợp của thép mạ kẽm nhúng nóng (JIS G 3302 trọng lượng 

lớp phủ ở cả hai mặt 80g/m2), thi công ROVAL ở độ dày màng sơn trung bình 40μm. 

 

 

Từ kết quả của các thử nghiệm sau, hiệu quả chống ăn mòn của lớp phủ ROVAL được đánh 

giá ngang bằng với lớp mạ kẽm nhúng nóng JIS H 8641 HDZ55 (trọng lượng lớp phủ 550g/m2). 

 

- Thử nghiệm phun muối (JIS K 5600-7-1:1999) 

- Thử nghiệm ăn mòn theo chu kỳ (JIS K 5621:2002 7.12) 

- CASS: Thử nghiệm phun muối axit axetic gia tốc đồng (JIS H 8502:1999 7.3) 

- Kiểm tra độ ẩm (JIS K 5600-7-2:1999) 

- Thử nghiệm chu trình mưa axit nhân tạo (JIS H 8502:1999 8.2) 

- Thử nghiệm khí Sulfur dioxide (DIN 50018, DIN 0.2L) 

- Thử nghiệm phơi nhiễm trong khí quyển (JIS Z 2381:2001) 

 

 

 

Được chứng nhận bởi 

Tòa nhà Trung tâm Nhật Bản 
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Kết quả thử nghiệm 

 

 
ROVAL 

(80μm) 

Mạ kẽm nhúng nóng 

(Kẽm 550g/m2) 

Trước thử nghiệm 

  

Thử nghiệm phun muối 

(2256 giờ) 

  

Thử nghiệm ăn mòn 

theo chu kỳ (1512 giờ) 

  

Thử nghiệm CASS 

(168 giờ) 

  

Thử nghiệm khả năng 

chống ẩm (1008 giờ) 

  

Thử nghiệm chu kỳ 

mưa axit nhân tạo 

(1008 giờ) 

  

Thử nghiệm khí  

Sulfur dioxide 

(4032 giờ) 
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