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WAAR WE 
GOED IN ZIJN..

• THERMISCH VERZINKEN
• POEDERCOATEN EN NATLAKKEN

• CENTRIFUGAAL VERZINKEN
• ELEKTROLYTISCH VERZINKEN
• RVS BEITSEN EN PASSIVEREN

• GLASPARELSTRALEN (NON FERRO)
• ONTLAKKEN

• ASSEMBLAGE EN NABEWERKEN

THERMISCH VERZINKEN
 •   Effectieve afmetingen verzinkbad: 7000 x 1450 x 3000 mm. Voor het verzinken van 

materiaal dat te groot is, kunt u ook bij ons terecht (wij werken nauw samen met 
betrouwbare partners).

•    Is een voorwerp hoger dan 3 meter, dan kunnen we het door middel van een 
kanteldip toch verzinken. Het product kan hierdoor maximale afmeting hebben tot 
6500 x 4700 mm.

•  We kunnen ook zware ankerstangen tot 3.5 meter voor u verzinken.

CENTRIFUGAAL VERZINKEN
•  Centrifuge klein maximaal 350 mm
•  Centrifuge groot maximaal 1000 mm, bij een korfdiameter van 450 mm
•   Om ‘waterstofbrosheid’ te voorkomen, kunnen wij het hoogwaardig staal 

mechanisch voorbehandelen in plaats van chemisch.

HOGE TEMPERATUUR VERZINKEN
•  Product klein maximaal 350 mm
•  Product groot maximaal 1000 mm lang, bij een korfdiameter van 450 mm

PASSIVEREN
•   Wat we voor u verzinken is niet alleen uitstekend beschermd, maar ziet er ook goed, 

gaaf en glanzend uit. Zolang het duurt…, want zink wordt door tal van factoren 
(vocht, zuur en andere stoffen in de lucht) al snel mat en dof. Om deze matte, 
grauwe sluier tegen te gaan en de glans te behouden, kunnen we het verzinkte 
materiaal een zogenoemde passivering-behandeling geven (hierbij krijgt het zink een 
extra beschermlaag, waardoor het oppervlak z’n glans een aantal maanden langer 
behoudt.

KLASSE F / KLASSE E “ZEKER ZINK”
•   Klasse F is verzinken met een functionele toepassing. Dit is de standaard kwaliteit 

volgens de NEN ISO 146.
•   Klasse E is verzinken voor producten met een esthetische toepassing. Deze Klasse 

staat garant voor meer aandacht voor de esthetische aspecten van het product.  
Samen met u bepalen we het maximaal haalbare norm zodat u krijgt wat u verwacht.  
Producten binnen deze klasse blijven tijdens opslag onder dak, worden standaard 
gepasiveerd en volledig gecontroleerd.

TRANSPORT
•  3 vrachtwagencombinaties
•  Mogelijkheid om met wisseltrailers te werken 
•  Zeiltrailers voor droog transport
•  Route transporten voor combinatievrachten
•  Wij halen en brengen wanneer U wilt!

ELEKTROLYTISCH VERZINKEN
•   Afmeting dompelbad: 3800 x 600 x 1200 mm. Hier kunnen we na de zinklaag een 

passiveerlaag aanbrengen, met de passiveer kleuren, blauw/blank geel en zwart, 
al onze passiveringen zijn op ROHS 3 waardig geconsenteerd. Na deze bewerking 
kan er gekozen worden voor een topcoat, om extra bescherming voor de corrosie 
bestendigheid te optimaliseren, deze is als bijkomend voordeel vingerproof (ideaal 
als de producten nog gemonteerd dienen te worden en er geen vingerspots  
zichtbaar mogen zijn.

•   Trommellijn, onze afmeting vd trommels zijn max 400 mm. Hier kunnen we de  
passiveerlagen aanbrengen, blauw/blank, en geel passiveren. Na deze bewerking 
kan er gekozen worden voor een topcoat, om extra bescherming voor de corrosie 
bestendigheid te optimaliseren, deze is als bijkomend voordeel vingerproof (ideaal 
als de producten nog gemonteerd dienen te worden en er geen vingerspots  
zichtbaar mogen zijn.

ONTLATEN VAN PRODUCTEN  
TEGEN WATERSTOFBROSHEID
 
RVS BEITSEN/PASSIVEREN
•  Afmeting dompelbad: 4000 x 1400 x 1400 mm
•  Afmeting sproei-cabine: 5000 x 2000 x 2000 mm

ALLES EROMHEEN
•   Of u ons nu inschakelt om uw materiaal, producten of voorwerpen te galvaniseren, 

beitsen of passiveren, we zorgen ervoor dat het goed en netjes gebeurt, met  
desgewenst alles eromheen: demontage, voor- en nabehandeling, ontvetten,  
beitsen, machinaal en handmatig stralen, assemblage, verpakking, etikettering,  
halen en brengen (volgens vaste routes en op vaste dagen, bovendien komen we 
langs op afspraak).

POEDERCOATEN EN NATLAKKEN
•  Uw materiaal kunnen we in alle kleuren, zowel mat als glanzend poedercoaten, 

bovendien is het mogelijk om de coatings van een speciale textuur te voorzien.
Voorbehandelingen: Chemisch ontvetten en passivering op basis van zirkoon,  
stralen, metalliseren/schooperen. 

• Afmetingen poedercoating oven: 9300 x 2800 x 2900 mm
• Afmetingen natlak cabine: 10500 x 3800 x 3000 mm

BRANDWEREND LAKKEN
•  Naast brandwerende laksystemen voor binnen toepassing zijn er ook speciale, 

brandwerende lakystemen in combinatie met thermisch verzinken voor materiaal  
dat is blootgesteld is aan de buitenlucht.

SCHOOPEREN / METALLISEREN
• Afmetingen cabine: 10000 x 4000 x 3000 mm

GLASPARELSTRALEN
• Het stralen van Non ferro materialen.
•  Volledig gescheiden productieruimte enkel voor het glasparelstralen en tijdelijke 

opslag van non Ferro materialen.
• Afmeting cabine: 6000 x 4000 x 3000 mm
• Reiniging met osmose water voor een stofarm product na het stralen is optioneel.

STRALEN
•  Stralen is een precisiewerk dat alleen door ervaren ‘stralers’ kan worden uitgevoerd: 

Bij het stralen kun je alleen dat deel van het voorwerp dat in het zicht is behandelen 
(het is onmogelijk om in felsranden, tussen twee platen of achter verstevigingen te 
stralen).

• CORRUNDSTRALEN: Afmetingen cabine: 10000 x 6000 x 3000 mm
• STAALSTRALEN: Afmetingen cabine: 6000 x 4000 x 3000 mm

MACHINAAL STRALEN
• Hangbaan werpstraler met inert straalmidddel, productafmeting: 1800 x 350 x 9000 mm
•  Hangbaan Werpstraalcabine (staal) voor kleinere (complexe) producten,  

maximale afmeting: 800 x 600 mm

ONTLAKKEN: RENOVATIE / REFURBUSHING
Uw oude materialen weer als nieuw?
•  Chemisch ontlakken: Kwetsbare producten worden ontdaan van de laklaag door 

deze te dompelen in een ontlakkingsvloeistof.
•   Thermisch ontlakken: Met thermisch ontlakken kunnen alle verf en poedercoating-, 

olie-, vuil- en plasticresten verwijderd worden zonder de metalen onderdelen te 
beschadigen.
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