
Overflatebehandling 

Korro-
sivitets-
klasse

Miljø-
korro-
sivitet

Eksempel på typiske miljøer i den tempererte klimasonen (informativ)

Ute Inne

C1 Veldig lav _ Oppvarmede areal med tørr luft og 
ubetydelige mengder forurensning, f.eks. 
kontor, butikker, skoler, hotell etc.

C2 Lav Atmosfære med lave luftforu-
rensningsnivåer. 
Landlige områder.

Ikke oppvarmede areal med vekslende 
temperatur og fuktighet. Lav frekvens av 
fukt og kondens og lav luftforurensnings-
nivå, f.eks. sportshaller, lagerlokaler.

C3 Moderat Atmosfærer med en viss 
mengde salt eller moderate 
mengder luftforurensning.   
Byområder og lett industriali-
serte områder.
Områder med en viss inflytelse 
fra kysten.

Areal med moderat fuktighet og en viss 
mengde luftforurensning fra produksjons-
prosesser, f.eks. bryggerier, meierier og 
vaskerier.

C4 Høy Atmosfærer med moderat 
mengde salt eller betydelige 
mengder luftforurensning.
Industri- og kystområder

Areal med høy fuktighet og en stor 
mengde luftforurensning fra 
produksjons-prosesser, f.eks. kjemisk 
industri, svømmehal ler , skipsverft.

C5-I Veldig høy 
(industriell)

Industri-områder med høy 
luftfuktighet og aggressiv 
atmosfære.

Areal med nesten permanent fuktighet 
og kondens og store mengder luftforu-
rensning.

C5-M Veldig høy 
(marine)

Kyst- og offshore-områder med 
store mengder salt i luften.

Areal med nesten permanent fuktighet 
og kondens og store mengder luftforu-
rensning.

Korro-
sivitets-
klasse

Massetap pr. overflateenhet og tykkelsesreduksjon (1-årig eksponering1)

Stål Zink

Massetap
(g/m2)

Tykkelsesreduksjon
(µm)

Massetap
(g/m2)

Tykkelsesreduksjon
(µm)

C1 ≤ 10 ≤ 1,3 ≤ 0,7 ≤ 0,1

C2 > 10 til 200 > 1,3 til 25 > 0,7 til 5 > 0,1 til 0,7

C3 > 200 til 400 > 25 til 50 > 5 til 15 > 0,7 til 2,1

C4 > 400 til 650 > 50 til 80 > 15 til 30 > 2,1 til 4,2

C5-1 > 650 til 1500 > 80 til 200 > 30 til 60 > 4,2 til 8,4

C5-M > 650 til 1500 > 80 til 200 > 30 til 60 > 4,2 til 8,4

Wibe betegnelser

Elforsinkning Fzb

Sendzimirforsinkning Fzs
Z 275 i hht.
SS-EN 10327:2004

Varmforsinkning Fzv
etter tilvirkning i hht.
SS-EN ISO 1461

Zinkpox®

Fzv + pulverlakk

Te
rm

o
p

la
st

Rustfritt
SS2333 RF/AISI 304

Syrefast
SS2348 SF/AISI 316L

1) Massetapet er vanligvis høyere i begynnelsen av eksponeringen.

Tabell 1:23c 
Massetap for stål og zink i ulike korrosivitetsklasser

Med hensyn til miljøets korrosivitet kan en konstruksjonsdel av stål vanligvis tilskrives til noen av korrosivitetsklassene C1-C5-M 
i hht. tabell 1:23a.  
Referanseverdiene på massetapet for stål og zink finnes i tabell 1:23c. Korrosivitetsklassene er i overensstemmelse med de i 
SS-EN ISO 12944-2. 
 
Tabell 1:23a 
Korrosivitetsklasser i hht. SS-EN ISO 12944-2, med hensyn til atmosfærens korrosivitet samt miljøeksempel.

Velg riktig korrosivitetsklasse 
Livslengden på en kabelforleggning er avhengig av miljøet. Det er 
derfor viktigt å fastsette miljøkorrosiviteten slik at riktig overflate-
behandling og material blir valgt. Som hjelp finnes korrosivitets-
klasser i hht. BSK99. 
Tabellen nedenfor viser ulike korrosivitetsklasser.                           

 
Som veiledning har vi lagt til Wibe‘s anbefalte overflatebehandling for 
de ulike klassene. 
På neste side gir vi en kort beskrivning av de ulike 
overflatebehandlingene og materialet.
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