
REGINOX COATING
Our coloured sinks are finished with a durable powder coating. This coating is applied after an 

intensive pre-treatment of degreasing, pickling and passivation to ensure optimal adhesion. 

A primer coat is additionally applied to improve chemical resistance, corrosion resistance and 

impact resistance.

INVESTIGATION
A thorough study* compared our system to alternative treatments:

•  Complete wet painting system consisting of primer, colour coating and transparent topcoat

•  Coloured powder coating finished with wet painting transparent topcoat

•  Coloured sol-gel coating

•  Hybrid fluorine-based elastomer coating with ceramic fillers

•  PVD coating

*  Study carried out by Sirris, the knowledge centre for the technological industry in Belgium specialising in 

surface treatments and coatings.

Reginox asked Sirris to carry out quality tests on the Reginox coating and to evaluate the durability of some 

base materials by means of scratch tests, abrasion tests and chemical resistance tests. Sirris is a collective 

centre of and for the technology industry. Sirris helps companies make the right technological choices for 

sustainable economic growth.

REGINOX COATING
TECHNICAL REPORT
REGINOX PINNOITE

REGINOX PINNOITE

TESTAUS

TEKNINEN RAPORTTI

Värilliset pesualtaamme on viimeistelty kestävällä pulverimaalilla. Tämä pinnoite 
levitetään rasvanpoiston sekä esikäsittelyn jälkeen. Käsittelyllä varmistetaan 
pinnoitteen optimaalinen tarttuvuus. Lisäksi käytössä on pohjamaali, jolla 
parannetaan kemikaali- sekä korroosiosietoa ja iskunkestävyyttä.

Testeissä* verrattiin Reginox pinnoitetta muihin markkinoilla käytössä oleviin 
pinnoitteisiin:
• Maalipinnoite, joka koostuu pohjamaalista, värimaalista ja kirkkaasta pintamaalista.
• Värillinen pulverimaalaus, joka on viimeistelty kirkkaalla pintamaalilla.
• Värillinen sol- geelipinnoite
• Fluoripohjainen elastomeeripinnoite-sekoitus keraamisilla täyteaineilla.
• PVD- pinnoite

‘ Tutkimuksen on tehnyt Sirris, Belgian teknologiateollisuuden osaamiskeskus, joka on erikoistunut 
pintakäsittelyyn sekä pinnoitteisiin.

Reginox pyysi Sirristä* tekemään testin pinnoitteensa kestävyydestä, 
jossa käy ilmi naarmuuntumisen ja kulumisen kesto sekä kemikaalien 
sieto. Sirris on teknologiateollisuuden osaamiskeskus. 
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“Other coatings are more prone to scratches or show less 

stain resistance, while the Reginox coating scores well in 

all tests.”

J. Bosmans Coating Engineer Sirris

Source: Sirris, November 2020

CONCLUSION
Reginox powder coating is characterised by excellent 

scratch and abrasion resistance as a result of a 

structured, matt finish. The durable finish also offers 

excellent protection against staining and ensures 

optimum protection of the sink.

Coatings were applied to stainless-steel sinks by coating suppliers and subjected to a series of quality tests.

Test norm Reginox powder-coating

Cross-cut adhesion test ISO 2409 GT 0

Dolly pull-off adhesion test ISO 4624 > 8 MPa*

Sclerometer scratch test ISO 4586 6N

Linear Taber abrasion test ASTM D6279, CS-10, 500 cycli Minimum wear

Steel wool (000) abrasion test 20 double rubs Minimum wear

Chemical resistance - ‘drip’ test, 1 hour ** ASTM D1308 No staining

*  A value of 5MPa upwards is generally considered to be excellent adhesion.

** Test conducted with acetone, strong degreaser, ketchup, toothpaste.

Reginox Wet paint Powder  

wet paint 

Sol-gel Hybride 

elastomer

PVD

Appearance / stain 

sensitivity   

++++ +++ +++ + + ++++

Adhesion ++++ ++++ + ++++ ++++ ++++

Scratch resistance +++ ++ +++ ++ ++ +++

Abrasion resistance ++++ +++ +++ ++ +++ ++++

Chemical resistance +++ ++ ++ ++++ +++ ++++

 

Tahraantumisherkkyys

Reginox Maali Jauhemaali Elastomeeri 
sekoite PVD

Testistandardi Reginox pinnoite

Sol-geeli

Tartuntalujuus
Naarmuuntumiskestävyys

Kulutuskestävyys

Kemikaalikestävyys

Poikittaisleikkauskiinnitys-testi ISO 2409 GT 0
Vetolujuustesti ISO 4624 > 8 MPa*
Sklerometri-naarmutesti ISO 4586 6N

Taber-pintahankaustesti ASTM D6279, CS-10, 500 cycli Minimimaalinen kuluma
Rautavilla hankaustesti (ooo) 20 tupla hankausta Minimimaalinen kuluma
Kemikaalikestävyys- ‘tippa’ testi, 1 tunti ‘‘ ASTM D1308 Ei tahraudu

Pinnoitteet levitettiin ruostumattomasta teräksestä valmistettuihin altaisiin ja ne kävivät läpi sarjan erilaisia laatutestejä.

JOHTOPÄÄTÖS
Reginox-pulverimaalipinnoitteessa on huipputason 
naarmuuntumis- ja kulutuskestävyys. Viimeistely 
tarjoaa myös erinomaisen suojan värjäytymistä 
vastaan ja varmistaa altaalle optimaalisen suojan.

“Muut pinnoitteet ovat alttiimpia naarmuille sekä 

tahriintumiselle, kun taas Reginox- pinnoite sai 

kaikista testeistä hyvät tulokset.”

J. Bosmans Pinnoite insinööri Sirris

Lähde: Sirris, Marraskuu 2020

*  Mittaustulosta, joka ylittää 5MPa, pidetään yleisesti erinomaisena tarttuvuutena. 
** Testi suoritettiin asetonilla, vahvalla rasvanpoistoaineella, ketsupilla sekä hammastahnalla.


