
Utförande och ytfinish för rostfri plåt och band

Beteckning Utförande Ytfinish Kommentar

Beteckning Utförande Ytfinish Kommentar

1E Varmvalsad, glödgad
och mekaniskt avskalad Fri från oxid Sättet för avskalning, t.ex. grovslipning, eller blästring, beroende på stålsort och produkt 

men bestäms av leverantören om inte annat överenskommits

Varmvalsad 
plåt 1U Varmvalsad, ej glödgad 

& betad Valsoxid på ytan Produkt som skall vidare-bearbetas, genom t.ex. kallvalsning

1C Varmvalsad och 
glödgad, ej betad Valsoxid på ytan Lämplig för detalj som skall avskalas eller maskinbearbetas för högtemperaturändamål

Fri från oxid

Kallvalsad plåt 
& band 2H Kallbearbetad till högre hållfasthet.GlansigKallhärdat

Vanlig standard för de flesta stålsorter för att säkerställa god korrosionshärdighet. Även 
vanligt utförande för fortsatt bearbetning. Tillåter synliga slipmärken på ytan. Ej lika slät 
som 2D eller 2B. 

1D Varmvalsad, glödgad 
och betad

2C Kallvalsad och glödgad,
ej betad

Slät yta med oxid 
från
glödgningen

Lämplig för detaljer som skall avskalas eller maskinbearbetas
eller för vissa högtemperaturändamål.

2E Kallvalsad, glödgad och
mekaniskt avskalad Grov, matt yta Används för stål som är svåra att renbeta från oxidskal. Kan

betas på senare stadium.

2D

Kallvalsad, glödgad och
betad Slät, matt yta Utförande med god formbarhet, ej lika slät som 2B eller 2R.

2B
Kallvalsad, glödgad,
betad och glättvalsad
mellan polerade valsar

Slätare än 2D
Vanligaste utförandet för de flesta stålsorterna för att säkerställa god 
korrosionshärdighet, slät och plan yta. Även vanligt utförande för fortsatt ytbearbetning. 
Glättvalsning kan ske i rullriktverk. 

För mer detaljerad teknisk information, kontakta LIVALLCO STÅL AB
Tel. 0302-150 10     info@livallco.se
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Beteckning

1M  

2M

2Q
Kallvalsad, härdad, 
anlöpt och oxidfri

Fri från oxid Antingen härdad och anlöpt i skyddsgasatmosfär eller betad efter värmebehandlingen.

Utförande Ytfinish Kommentar

Slipgrad eller ytfinhet kan specificeras. Riktad ytstruktur, mindre reflekterande yta.

2R
Kallvalsad och
blankglödgad 3

Slät, hög glans och
reflexion Slätare och glansigare än 2B. Även vanlig för fortsatt ytbearbetning.

Special-
utföranden 1G eller 2G Slipad 4 Se not 5

1J eller 2J
Borstad eller mattslipad 
4

Slätare än slipad 
yta. Se not 5

Typ av borste , slipband eller ytfinhet kan specificeras. Riktad ytstruktur, mindre 
reflekterande.

1K eller 2K Satinpolerad 4 Se not 5
Tilläggskrav för utförande av typ J för bättre korrosionshärdighet i marin miljö eller för 
utvändiga byggnadselement. Ger ytfinhetsvärde Ra < 0,5 µm med ’clean cut’ yta.

Enligt 
överenskommelse; 
Baksidan plan

Mönstrad
Finare ytmönster för dekorativa byggnadsändamål

Rutmönster för golv

1P eller 2P Blankpolerad 4 Se not 5
Mekanisk polering. Metod eller ytfinhet kan specificeras. Ej riktad ytstruktur, hög 
reflexion och speglingsförmåga

2F
Kallvalsad, glödgad och 
valsad mot 
mattpolerade valsar

Homogen, ej 
reflekterande matt 
yta

Skyddsgasglödgning eller glödgning och betning.

För mer detaljerad teknisk information, kontakta LIVALLCO STÅL AB
Tel. 0302-150 10     info@livallco.se
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Källa: Euro Inox

2W Korrugerad
Utförande enligt 
överenskommelse

Ger ökad styvhet och/eller dekorativ effekt.

2L Färgad 4
Enligt 
överenskommelse

4 Endast på en sida, om inte annat överenskommits vid förfrågan eller ordertillfälle
5 Ytkarakter kan variera för varje ytfinish, varför en mer detaljerad specifikation kan behöva överenskommas mellan tillverkare och beställare (t.ex. 
slipkornstorlek eller ytjämnhetsvärde).

1S eller 2S Ytbelagd 4 Belagd med t.ex. tenn, aluminium, titan.

1 Tillverkningsmetoder och ytutföranden är inte tillgängliga för alla stålsorter
2 Första siffran: 1= varmvalsad, 2= kallvalsad.
3 Kan vara glättvalsad.

För mer detaljerad teknisk information, kontakta LIVALLCO STÅL AB
Tel. 0302-150 10     info@livallco.se
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För mer detaljerad teknisk information, kontakta LIVALLCO STÅL AB
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