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Uppdrag

Hållbarhet av Sharc tejp

Prover

Två olikfärgade tejp-prover, tryckta med svart text i varierande font storlek,
levererades för testning. Det ena tejp-provet var grått, det andra orange.
Storleken på tejp proven var 152 mm x 5 mm ja 152 mm x 10 mm. I Figur 1
visas exempel på tejp prover levererade för köldtestning.

Figur 1. Exempel på tejp proven.
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Följande hållbarhetstest gjordes på de levererade proven.
1. Ljusbeständighet
Tejp-prov fästa på en metallyta belystes i ett Xeno-Arc klimatkammare i 735
h. Efter behandlingen granskades tejp proven med avseende på
färgförändring, textens läsbarhet och textens hållbarhet. Dessutom
utvärderades färgförändringens beroende av bestrålningsdos med hjälp av en
Suntest CPS apparatur.
2. Köldhållfasthet
Tejp-prov fästa på metall-, glas- och plastplattor uppbevarades i frys i -80 °C i
30 dygn. Efter behandlingen granskades tejp proven med avseende på
färgförändring, textens läsbarhet och textens hållbarhet.
3. Värmebeständighet
Tejp-prov fästa på ytan av en metallcylinder och en glascylinder uppbevarades
i ugn; + 225 °C, 1 h. Efter behandlingen granskades tejp proven med avseende
på färgförändring, textens läsbarhet och textens hållbarhet.
4. Autoklavbehandling
Tejp-prov fästa på glasskiva hölls i autoklav i både fem gången 20 min 124 °C
och fem gånger 3 min 135 °C. Mellan behandlingarna granskades tejp proven
med avseende på färgförändring, textens läsbarhet och textens hållbarhet.
5. Beständighet mot lösningsmedel (rengöringsmedel)
Tejp-prov fästa på metallplattor tvättades med följande rengöringsmedel:
Klorin Power, Ajax Crystal Clean, Carlake effektiv rengöringsmedel, Sinol
och aceton. dessutom rengjordes tejp prover fästa på glasskiva med Ajax
Crystal Clean rengöringsmedel. Målet var att göra 500 rengöringar varefter
proven granskades med avseende på färgförändring, textens läsbarhet och
tejpens fästförmåga.
6. Abrasionshållbarhet
Tejp-provens abrasionshållbarhet undersöktes med en Taber
abrasionstestningsapparat. Tejp prover fästa på ytan av en metallplatta
behandlades på ett sätt att proven totalt utsattes för 400 gnidningar. Tejpens
nötning samt textens läsbarhet följdes upp mellan gnidningsförfarandena.
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1. Ljusbeständighethet
Prover fästa på metallytor belystes i en Xenon-Arc klimatkammare av en
Xenonlampa med dagsljusfilter. Kammarens relativa fuktighets hölls på nivån
50% r.h. och tempetraturen på en svart yta på nivån 60 °C. Behandlingstiden
var 735 h, varvid totalstrålmängden av proven i UV-området (290 – 400 nm)
uppgick till 159 MJ/m2 (44,1 kWh/m2).
Resultaten:
Färgförändringen förorsakad av behandlingen beräknades med hjälp av
uppmätta CIELAB färgkoordinater före och CIELAB färgkoordinater efter
behandlingen. Den beräknade CIE76 färgskillnaden är presenterad i Tabell 1.
Tabell 1.
Tejp
Grå
Orange

CIE76 färgskillnad
0,3
12,1

Den största förändringen skedde i den orange tejpen. I allmänhet är 2-3
enheters förändring visuellt skönjbar. Trots färgförändringen bestod tejpens
läsbarhet på en utmärkt nivå. Inga skillnader i läsbarhet mellan behandlade
och obehandlade tejpr kunde konstateras. Efter 30 dygns
klimatkammarbehandling kunde inga förändringar i fästförmåga konstateras.
Tejpens ljushållbarhet testades även med en Suntest CPS apparatur. I detta
test belystes tejpprover fästa på en metallplatta av en Xenonlampa med
dagsljusfilter. kammarens relativa fuktighet växlade i intervallet 10 – 20 %
r.h. och kammarens temperatur var ca 40 °C. Tejpprovens färgkoordinater
uppmättes med ca 70 h:s intervall, så att färgförändring som funktion av tiden
kunde uppskattas.
I Figur 2 är tejpprovens förändring i färg som funktion totalbestrålning i UVområdet presenterad. Enligt mätningarna så förändrades färgen på den gråa
tejpen ytterst långsamt. Den gråa tejpens färgskillnad torde ligga under den
visuellt noterbara tröskeln vid en stråldos på flera hundra MJ/m2 i UVområdet.
Färgförändringen för den orange tejpen var tydlig. I detta fall skedde
förändringarna både i kromaticitet och i nyans, vilket kan noteras som
förändringar i färgens gula och röda komponenter. Mest förändrades den gula
komponenten av ljusbehandlingen. Eftersom den orange tejpens
färgförändring verkar fortgå ännu vid avslutat test år det uppenbart att
färgförändringen kommer att vara desto större vid ännu högre stråldoser.
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Figur 2. Uppmätta färgförändringar på tejpproven som funktion av strålning i
UV-området.
Trots färgskillnaderna bevarades textens läsbarhet utmärkt även i detta test.
Inga skillnader mellan behandlade och obehandlade prover kunde noteras.
Enligt EOTA:s Tekniska rapport nr 10 (Exposure procedure for artificial
weathering)motsvarar en UV-stråldos på 201 MJ/m2 vid klimattestning den
årliga solstrålningen i Mellan-Europa. Motsvarande ekvivalentta mängd i
Finland kan beräknas till 141 MJ/m2. Den strålning tejpproven utsattes för i
detta arbete motsvarar således drygt ett års solsken i Finland. Man bör dock
notera att tester utförda i klimatkammare inte motsvarar hållbarhetstester
utförda utomhus. Växlingar i utomhusklimat kan inte simuleras i en
klimatkammare på ett sådant sätt att slutsatser om provens
utomhusbeständighet kunde dras baserade på resultaten från testningen.
Resultaten ger dock värdefull jämförande information om provens
ljusbeständighet.
2. Köldhållfasthet
Tejp-prover fästa på metall-, glas- och plastplattor bevarades i frys vid -80 °C i
30 dygn. Efter behandlingen uppskattades genom visuell jämförelse och
färgmätning att alla tejp-prover behöll sin ursprungliga färg. Också tejpernas
läsbarhet behölls på en utmärkt nivå. Dessutom konstaterades att tejperna hölls
vid god kvalitet, ingen sprickbildning eller spaltning kunde noteras. Därutöver
behöll tejperna sin fästförmåga på en utmärkt nivå.
3. Värmebeständighet
Tejp-prov fästa på ytan av en metallcylinder och en glascylinder uppbevarades
i ugn; + 225 °C, 1 h.
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Tejp-proven fästa på ytan av metallcylindern och glascylindern betedde sig på
samma sätt under värmebehandlingen. Sharc tejperna hölls intakta trots att den
orange tejpen tycktes krympa något (2 % i längsriktningen). Färgförändringen
i tejp-proven var dock markant. Den orange tejpen blev mörkbrun varvid
textens läsbarhet försämrades märkbart. den silvergråa tejpen blev brun, men
läsbarheten behölls dock på en bättre nivå än på den orange tejpen.
Fästförmågan var även i detta fall utmärkt, t.o.m. bättre än före
värmebehandlingen.
Tejpen på metallcylinderns yta
före värmebehandlingen

Tejpen på metallcylinderns yta
efter värmebehandlingen

Figur 3. Tejp-proven på metallcylindern vid
värmebeständighetstestningen.

4. Autoklavbehandlingen
Tejp-prov fästa på glasskiva hölls i autoklav i fem gången 20 min 124 °C och
fem gånger 3 min 135 °C. Autoklavbehandlingen utfördes ett dygn efter att
tejp-proven fästs skivan. mellan behandlingarna granskades provens
förändring i färg, läsbarhet samt textens hållbarhet.
Resultaten:
Vid den första autoklavbehandlingen varierade temperaturen i intervallet 120
– 127 °C och trycket i intervallet 1,0 – 1,5 kp/cm2. Behandlingen upprepades
fem gånger.
Vid granskningarna av proven mellan behandlingarna, kunde lätt bucklighet
noteras på ytan av provet. Vid upprepad behandling ökade buckligheten något,
men då tejp-proven kallnade uppnåddes ursprunglig släthet av proven.
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Efter den femte behandlingen kunde följande konstateras. man kunde notera
en lätt färgförändring i tejp-proven, men textens läsbarhet behölls oförändrad.
I den orange tejpen kunde lätt förändring i dimension noteras (krympning).
Tejpernas fästförmåga hölls även på en bra nivå vid autoklavbehandlingen.
I den andra fem gånger upprepade behandlingen varierade autoklavens
temperatur i intervallet 132 – 135 °C och tryck i intervallet 1,9 – 2,1 kp/cm2.
mellan behandlingarna samt efter den femte behandlingen var tejpernas
egenskaper liknande som vid 124 °C autoklavbehandling.
5. Beständighet mot lösningsmedel (rengöringsmedel)
Tejp-prov fästa på metallplattor tvättades med följande rengöringsmedel:
Klorin Power, Ajax Crystal Clean, Carlake effektiv rengöringsmedel, Sinol
100 och Aceton. Dessutom rengjordes prover fästa på glasplatta med Ajax
Crystal Clean rengöringsmedel. Målet var att göra 500 tvättningar varefter
förändringar i färg, läsbarhet samt tejpens fästförmåga utvärderades.
Rengöringen gjordes ett dygn efter att tejpen fäst på plattan.
5.1 Klorin Power Mousse
Klorin Power Mousse rengörings och desinficeringsskum är avsett för
avfettning och avlägsnande av mögel från olika ytor. Medlet innehåller
nonjoniska tensider < 5 % samt natriumhypoklorit som desinfektionsmedel (19
g/kg).
Tvätten utfördes följande. Rengöringsmedel sprutades på tejpen, så att hela
tejpen blev blöt. Efter en stund avlägsnades rengöringsmedlet genom torkning
med en fuktig Wettex disktrasa och torkning med torrt hushållspapper.
rengöringen upprepades 500 gånger.
Resultaten:
Alla tejp-prover hälls bra fast vid underlaget. Ingen färgförändring kunde
noteras på tejperna. Textens läsbarhet behölls på en utmärkt nivå.

5.2 Ajax Crystal Clean
Ajax Crystal Clean är ett rengöringsmedel för glasytor. Det innehåller < 5 %
anjoniska tensider samt ammoniak. med Ajax rengöringsmedlet rengjordes
prover fästa på både glasplatta och metallplatta. I båda fallen utfördes
rengöringen följande. Rengöringsmedel sprutades på tejp-proven så att hela
tejpen blev blöt. Efter en stund avlägsnades rengöringsmedlet genom torkning
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med en fuktig Wettex disktrasa och torkning med torrt hushållspapper.
rengöringen upprepades 500 gånger.
Resultaten:
Tejp-proven fästa på glasskiva började lösgöras från underlaget efter ca 100
rengöringar. Texten var dock felfri på alla tejp-prover och ingen färgförändring
kunde noteras. Som bäst höll tejpen ca 200 rengöringar. Proven fästa på
metallplatta höll 500 rengöringar utan problem. Ingen färgförändring kunde
noteras och textens läsbarhet hölls vid god nivå. Tejp-provens fästförmåga
försämrades heller inte.
5.3 Carlake lösningsmedelstvätt
Carlake lösningsmedelstvätt som innehåller industribensin är avsett för tvätt av
bilar, maskiner samt maskindelar. I den här undersökningen utfördes
tvättningen följande. Tejp-prover fästa vid en metallplatta torkades med en
svamp vätt i Carlake lösningsmedelstvätt. Lösningen tilläts inverka en stund
varefter den avlägsnades och ytan torkades med hushållspapper. Rengöringen
upprepades 500 gånger.
Resultaten:
Alla tejp-prover hölls bra fast i underlaget. Ingen visuell skillnad kunde noteras
i färg, men texten slets lätt under behandlingen.
5.4 Sinol 100
Sinol 100 är avsett som bränsle, lösningsmedel och rengöringsmedel. Sinol 100
innehåller 90-100 % etanol. Tejp-prover fästa på metallplattor rengjordes
följande. Outspätt rengöringsmedel sprutades på tejp-prover fästa vid
metallplatta, så att alla prover vättes. Ytan torkades lätt med en fuktig Wettex
disktrasa samt torkades med hushållspapper. Rengöringen upprepades 500
gånger.
Resultaten:
Alla tejp-prover hölls väl fast vid underlaget. Ingen skillnad i färg kunde
visuellt noteras. Även tejp-provens läsbarhet samt textens hållbarhet hölls på
en utmärkt nivå.
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5.5 Aceton
Ren aceton är ett effektivt lösningsmedel. Aceton passar dock inte för alla ytor.
I den här undersökningen sprutades ren aceton på tejp-prover fästa på
metallplattor, så att hela provet vättes. Ytan torkades med hushållspapper.
Resultaten:
Texten på tejp-proven försvann vid den fjärde rengöringen och proven lossnade
från underlaget efter ca 30 rengöringssekvenser.

6. Abrasionshållfasthet
6.1 Bibehållande av läsbarhet efter abration
Abrasionstestningen gjordes med en Taber apparat. Som abrasionstrissa
användes CF-10, som till den abrasiva egenskapen är lätt-måttlig. Detta
motsvarar vanlig handling, rengöring eller polering. Trissan används typisk för
testning av ytbeläggningar, plaster, tyg, läder och pappersprodukter.
Tejp-proven fästes på metallplattor så att rullen flyttade sig tvärs testområdet.
Apparaten har två trissor, varför ett varv motsvarar två abrasioner. Textens
läsbarhet på tejpen granskades efter 50 abrasioner.
Texten på den gråa tejpen blev oläslig efter ca 150 abrasioner. Texten på den
orange tejpen behölls något längre, ca 250 abrasioner.
Antal
abrationer
0

Grå

Orange

100
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Figur 4. Läsbarheten av Sharc tejp efter abrasion.

Esbo, 16.11.2011

Kari Niemi
Senior Expert
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