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Vidhäftning på aiuminium- ocfr mäiättptattor

rvåimdbäöiånäishät i ööödr (*5526ö)
Beständlghet mot svamp- och

.20 - Sb ar Ingen förändring
Efter 7000 värv en iatt matiniÄg av ytan.

Beror på limmet som

änvanOs -

: Ingen förändring

parasitangrepp

i Ingen förändring

,700 timmar i+35oC
,

Motståndskraft mot fukt: vid 95% rel.

luftfuktighet i Ingen förändring

och +38oC

Kolväte, flytande, 1 timme, MIL-S 3'1361

Turbin-och jetbränsle,

l

Ingen forändring

11

timme, MIL-L-S161 C

:lngen förändring

JP-4 drivmedel, 72 timmar
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Fotogen, 12 timmar
:Skydrol (hydraulvätska), 24 timmar i rumstemperatur och kokande

Bensin,24limmar
Etylamylketon, 24 timmar
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,lngen förändring
rlngen förändring
:lngen förändring
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Etylacetate, 24 timmar
Mineralolja, T2limmar

förändring
,lngen
Ingen föråndring

Xylol,72 timmar

,lngen förändring

Heptan, 72 timmar

rl10-en för1l1dring

Etylalkohol, T2timmar

Ingen Toranoflng

MOTSTANDSKRAFT MOT KEMI KALI ER:
10% NaCl (natriumklorid) 22oC 72 timmar

Ingen förändring

20% NaCl (natriumklorid) 22'C 50 timmar

:lngen förändring
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10% ammoniumhydroxid, 16 timmar

Lätt mattning

Såplösning, 16 timmar

lngen förändring
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0% svavelsyra, 72 timmar

Lätt blåsbildning
Delvis upplösn. av bildskiktet

10% fosforsyra, 16 timmar

rLätt blåsbildning

37o salpetersy
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2 timmar

Soilax rengöringslösning 1%, T2timmar

;ånoring

Ingen forändring

Tester
USA har METALPHOTO inom militära och industriella områden underkastats intensiva
]tester och har därefter som internationellt erkännande fått motsvarande MIL-nummer.
iMlL-P-s14-D (Docks): Tillägg 3. Eloxerade fotografiska aluminiumplattor, klass A, beskiktade
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MIL-P-15024 D Type H: Typ H. Aluminiumplattor med en helt sluten eloxalyta. I eloxalskiktet finns
lljuskänsliga silverföreningar, som bearbetas enligt fotografisk

teknik.

lvtil-tvt-täääiÄ(Sid öi: rittåög 2,1äGif ä, iiiiläräinöimetoä"älFäögiäidi tirrveiiääääiiyrtr'.

"u
ifotokanslig aluminium som levereras av Metalphoto och tillverkas enligt bolagets rekomeÄdation.
lvtil-p-egoe-e: Skyliar tillveiiade av Metalphoto överträffar kraven enligt testfårfarande i g 4.6
tGG-P-4säb :Förbunåsbestämmelser over fotogrifrska plattor och foliel av ljuskänslig eloxeraä
jaluminium, beskiktad med silverföreningar (Grad 1).

(Skeppsbyggnad): Motsvarar MIL-P-'1 5024lyp H-bestämmelsens punkt 3.9.8.
'MlL-N-18307E motsvarar kraven enligt Typ H.
IMETALPHOTO
MIL-N-25075 1Äso1: Tillägg r. rvletariioiiäi"med självhaftande baksidä. Av Metatphoto framstandä
lskyltar, som sätts fast med rätt dubbelhäftande tape överträffar de i $ 3.7 nämnda kraven.
MIL-P-l9834-A: Tillägg 3. Typ"1 och 2. Av Metäifihoto framställda skyltar, som satts fast med ratt
jlim överträffar de i $ 3.4 nämda kraven.
NSA-28: lD-kort för National Secuiity Ägenct.-

il Norge har Metalphoto för användning inom öffshore gänomgåii iniänöiva iätiei öörr
,därefter som internationellt erkännande fått godkännande av Marintek i Sandefjord.

,Rapportnr 2s.1011.00.ei:
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lför användning inom Offshore.
I sverige rekommenderar

iirrvärr<åG rvretaiörroiööraitofi-öiöouiiöilöp-ii åf säoLanoa

mynoighäiäilä brvts äär',"5isätt uretalprroto änJånoä
framställning av cE-skyltar på grund av kravet på minst 10 års beständighet.
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