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8. ANEXES 
A. Arrugaments, inflaments: Inflament i aixecament de les capes més profundes 

causat per les següents capes durant el procés de pintat o durant el d'assecat. 

 

Causes: 

 

1. Temps d'assecat intermedis massa llargs en els treballs humit sobre humit amb 

productes de components. 

 2. Repintat de pintures sensibles als dissolvents amb sistemes de reparació incorrectes 

o capes massa gruixudes. 

3. Capes de segellador de gruix insuficiente.  

4. Assecat incomplet de la capa anterior. 

 

Com evitar: 

 

1. Complir els temps d'assecat recomanats. 

2. Realitzar la prova del dissolvent i seleccionar la composició adequada. Complir els 

gruixos de capa recomanats. 

3. Complir els gruixos de capa recomanats. 

4. Assegurar l'assecat del fons, si escau reparació. 
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B. Cràters: Cavitats de forma circular amb diàmetres de 0,5 a 3 mm. L'aspecte va des 

cavitats molt planes en l'última capa de pintura fins a problemes d'humectació greus que 

penetren fins a la base. Els cràters sobrepintats poden ser visibles de nou com cavitats planes 

després d'un pintat de reparació incorrecte. 

 

 

 

Causes:  

 

Principalment per oli, greix, cera i restes de silicona. 

 

Com evitar:  

 

Es recomana utilitzar productes sense silicomes i fer una neteja a fons del material. 
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C. Quarteament: Fissures amb diferent longitud i profunditat. 

 

 

 

 

 

Causes: 

 

1. Fallades del sistema de pintat sobre substrats termoplàstics. 

2. Capes de pintura de reparació no endurides.  

3. Fissures en les peces de plàstic 

4. Irradiació UV intensa, oscil · lacions de temperatura extremes. 

5. Temps d'evaporació massa curt en tractament humit sobre humit. 

6. Gruix excessiu de tot el sistema de pintat. 

 

Com evitar: 

 

1. Aplicar un sistema adequat sobre el substrat. 

2. Dosificació correcta del enduridor. 

3. Aplicar un sistema de pintura correcte. 

4. Elastificar els materials de pintat. 

5. Complir els temps d'assecat recomanats. 

6. Comprovar l'estructura i el espessor de la capa de la pintura antiga, i en cas 

necessari polir o decapar. 
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D. Despenjaments: Gotes o ondulacions sobre superfícies perpendiculars (sortints, 

llàgrimes, estries verticals). 

 

 

 

Causes: 

 

1. Material preparat amb enduridor i / o dissolvents massa llargs. 

2. Viscositat d'aplicació massa baixa. 

3. Material o objecte a pintar massa fred. 

4. Excessiu gruix. 

5. Massa passades de pintura. 

6. Temps d'evaporació massa curts. 

7. Distància curta de la pistola a l'objecte. 

8. Broquet de polvorització massa gran. 

9. Guiat irregular de la pistola. 

 

Com evitar: 

 

Adaptar l'ajust del material, la pistola i la tècnica de polvorització a les condicions 

d'aplicació existents. Netejar la pistola de polvorització, si escau, i utilitzar 

broquetsmés petites.  
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E. Efecte de pell de taronja: Aspecte de la superfície pintada pobre, semblant a una 

pell de taronja. 

 

Causes: 

 

1. Distància entre la pistola i l'objecte excessiva. 

2. Pressió de polvorització insuficiente.  

3. Capa de pintura massa fina. 

4. Viscositat d'aplicació massa alta. 

5. Enduridor i diluent no adaptats a la temperatura d'aplicació. 

6. Broquet de polvorització massa petita. 

7. Temps d'evaporació entre mans massa llarg. 

 

Com evitar: 

 

1. Mantenir la pistola a la distància recomanada de l'objecte. 

2. Pressió d'aplicació correcta. 

3. Aplicar sempre humit. 

4. Aplicar a la viscositat recomanada. 

5. Elegir els cataliazadores i dissolvents adequats segons la temperatura d'aplicació. 

6. Veure el full tècnica per a la correcta elecció del filtre d'aplicació. 

7. Temps de ventilació entre mans adequats. 
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F. Formació de bufolles: En ambients humits, el sistema de pintat absorbeix una 

petita quantitat de vapor d'aigua i s'evapora de nou quan l'ambient és sec (osmosi). Aquest 

procés és normal i no perjudica un sistema ben definit. Si el tractament del fons és inadequat, 

poden quedar substàncies higroscòpiques, és a dir, que absorbeixen l'aigua (sals) com 

contaminacions. Aquestes produeixen concentracions locals de la humitat, que aixequen la pel 

· lícula de pintura en forma de butllofes. Les butllofes poden aparèixer com elevacions de 

diferent mida, situació i nombre. Poden sorgir entre capes, però també sota tot el sistema de 

pintura. En ambients secs, les butllofes desapareixen en la seva major part. 

 

Causes: 

 

1. Les superfícies a pintar no s'han netejat prou. Les impureses degudes a residus de 

sals, per exemple, aigua bruta de poliment, sals d'aigües dures o suor de mans estan 

sobre el fons abans del pintat. La disposició de les ampolles permet treure conclusions 

sobre la causa. 

2. Polit en humit de materials de polièster sense temps d'evaporació suficient perquè 

l'aigua s'evapori abans del pintat de l'esmalt. 

 

Com evitar: 

 

1. Netejar amb cura les superfícies a pintar amb aigua neta. Canviar freqüentment 

l'aigua de poliment i de neteja. 

2. Deixar evaporar l'aigua quan es llimi en humit, almenys 2 hores a 20 º C. 
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G. Formació de núvols: Taques claresfosques en franges visibles en pintures metal · 

litzades. 

 
Causes: 

 

1. Aplicació irregular del fons bicapa. 

2. Temps d'assecat insuficient de la pintura bicapa abans de l'aplicació de la laca 

transparent. 

3. Gruix de fons bicapa excessiu o insuficient. 

 

 

Com evitar: 

 

1. Aplicació uniforme de la pintura bicapa. 

2. Complir amb els temps d'assecat prescrits. 

3. Aplicar la pintura bicapa en la forma de polvorització prescrita. 
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H. Bullits, bombolles: Defectes semblants a les ampolles, deguts a dissolvent atrapat 

en la pel · lícula de pintura. 

 

Causes: 

 

1. Gruixos de capa excessius. 

2. Enduridor o additius d'ajust massa ràpids. 

3. Temps d'assecat massa curts entre les diferents capes de pintura. 

4. Temps d'assecatge massa llargs abans de l'assecat en forn. 

5. En els treballs humit sobre humit, temps d'assecat insuficients entre les diferents 

capes. 

 

Com evitar: 

 

1. Complir els gruixos de capa prescrits. 

2. Utilitzar el enduridor i els diluents d'acord amb la temperatura. 

3. Complir els temps d'evaporació prescrits. 

4. Complir les distàncies i intensitats recomanades per l'assecat. 

5. Complir els gruixos de capa recomanats i els temps d'assecat intermedis. 
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I. Inclusions de bruticia: La majoria són petites elevacions irregulars en la pel · lícula 

de pintura que es produeixen a causa de partícules estranyes (per exemple, pols) de diferent 

mida, forma, tipus i distribució. 

 

 

Causes: 

 

1. Neteja irregular de les superfícies abans de pintar. 

2. Roba de pintura i draps de neteja desfilades. 

 

 

Com evitar: 

 

1. Neteja a fons de la superfície abans de l'aplicació de la pintura. 

2. Utilitzar roba de pintura i draps de neteja en bones condicions. 

3. Ajust de la conducció d'aire per part del fabricant de les cabines. Neteja i 

manteniment regulars de la cabina de polvorització i instal · lacions de filtratge. 

4. Separar en la instal · lació de la ventilació la zona de polit / acabat de la zona de 

pintura. 
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J. Taques d’aigua: Taques blanquinoses, majoritàriament clares, de forma circular, en 

la superfície de la pintura deguts a l'assecat de l'aigua que conté sals. Les superfícies interiors 

estan intactes en la seva majoria, les zones de les vores es marquen causa de lleugeres 

elevació. 

 

Causes: 

 

1. Assecat insuficient de les pintures abans d'exposar a la pluja o rentat. 

2. Assecat incorrecte causa de l'excessiu gruix de capa. 

3. Dosificació o elecció del enduridor incorrecta. 

 

 

Com evitar:  

 

Complir amb l'assecat recomanat, així com amb els gruixos de capa i les proporcions 

de barreja. 
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K. Taques de poliment: marcat de les zones polides amb poca brillantor i coloració 
gris a causa de ratlles molt fines a la superfície pintada. 

 

Causes: 

 

1. La sensibilitat de la superfície a marques pel polit és més gran quan: no s'ha deixat 

assecar prou; dosificació o elecció inadequada del catalitzador. 

2. Pressió excessiva sobre la màquina polidora.  

3. Decantat de la màquina polidora. 

4. Disc de polir incorrecte. 

5. Poliment agressiu. 

6. Polit a temperatura excessiva o amb radiació solar directa. 

 

 

Com evitar: 

 

1. Complir amb els gruixos de capa, temps d'assecat i dosificació de enduridor 

recomanats. 

2. No utilitzar pasta de polir massa agressiva. 
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L. Marques de llimar : Les ratlles de poliment es presenten com estries en la pintura 

d'acabat. 

 

Causes: 

 

1. La base s'ha polit amb un gra massa gruixut. La pintura no cobreix les ratlles de 

poliment. 

2. No s'han complert els temps d'assecat prescrits per les imprimacions o materials de 

fons: les ratlles de poliment es fan clarament visibles per l'inflament de la imprimació i 

les pèrdues d'adherència durant l'assecat de la pintura. 

3. Les capes d'aparell o de pintura d'acabat són massa primes i no cobreixen les 

marques de poliment en les capes més profundes. 

4. Tècnica i / o aparells de poliment incorrectes. 

 

 

Com evitar: 

 

1. Utilitzar les mides de gra recomanats per a cada treball. 

2. Complir l'assecat prescrit. 

3. Complir els gruixos de capa prescrits. 

4. Col · locar la polidora parada i després connectar. Durant l'escatat de l'aparell sec, la 

carrera de l'excèntrica ha de ser de 5 mm màx. 
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M. Boira de polvorització / overspray: Gotetes de boira de polvorització del procés 

de pintat finament polvoritzades sobre la superfície o no absorbides completament en la pel · 

lícula de pintura. 

 

 

Causes: 

 

1. Mala absorció de la boirina de polvorització a causa d'un ajust incorrecte del 

material, que no correspon a les circumstàncies de pintat. 

2. Emmascarat insuficient de les superfícies adjacents. 

 

 

Com evitar: 

 

1. Seleccionar l'enduridor i els additius d'ajust segons la temperatura i la mida de 

l'objecte. 

2. Emmascarat insuficient de les peces que no han de pintar. 
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N. Pèrdua d’ahderència: La pèrdua d'adherència pot manifestar-se de dues maneres. 

Es diferencia entre la pèrdua d'adherència des de la base (tot el sistema de pintura) i la unió 

deficient entre les capes. 

 

Causes: 

 

1. Substàncies que perjudiquin l'adherència i que estiguin sobre el material a pintar 

(per exemple, silicona, oli, greix, cera, restes de conservació de la pintura, òxid, 

residus de poliment, etc.). 

2. Una imprimació inadecuada. 

3. Poliment insuficient o inexistent del material. 

4. Imprimació o pintura d'ancoratge aplicada massa seca o fina.  

5. Incompliment de les condicions d'assecat. 

 

 

Com evitar:   

 

Per contrarestar la pèrdua d'adherència s'han d'utilitzar imprimacions apropiades per 

als diferents materials. Preparació i aplicació dels productes segons el que prescriu. No 

aplicar capes excessivament gruixudes. Netejar a fons el material abans de l'aplicació 

de la pintura. 
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O. Problemas de picadures: Petits orificis en el pintat a causa de bullits escatats a la 

base. 

 

Causes:  

 

Bullits en la pintura (antiga). 

 

Com evitar:  

 

Llimar completament les bombolles o masillar. 

 

 


