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Rodzaje powłok
antykorozyjnych.
Nasze najnowsze osiągnięcie to grupa powłok
21 LAT
antykorozyjnych Ultra Cover XP, która zabezpiecza
GWARANCJI
produkty pozostawiając w tyle dotychczasowe
technologie cynkowania galwanicznego i ogniowego.
W skład Ultra Cover XP wchodzą powłoki typu
lamelarnego oraz pasywacji grubopowłokowej – dzięki temu ma bardzo wysoką
odporność na czynniki zewnętrzne. Ocynk lamelarny świetnie sprawdza się
w elementach złącznych – śrubach, nakrętkach, prętach. Odporność na korozje
wynosi nawet do 1000 godzin w komorze solnej i w tej chwili to najwyższa
odporność dostępna na rynku.
Ultra Cover XP to:
• Doskonała odporność na korozję
• Brak zawartości chromu
• Wysoka odporność na temperaturę i czynniki chemiczne
• Brak występowania kruchości wodorowej w materiale

OCYNK GALWANICZNY
To najczęściej stosowany sposób ochrony powierzchni metalu.
Elementy metalowe zabezpieczone ocynkiem galwanicznym
przeznaczone są do montażu wewnątrz budynków.

OCYNK OGNIOWY
Grubość powłoki cynkowej wynosi od 45 do 150 mikronów.
Ocynk ogniowy stanowi wyjątkową ochronę przed korozją oraz
działaniem czynników atmosferycznych. Wyroby ocynkowane
ogniowo przeznaczone są do stosowania przede wszystkim na
zewnątrz, gdzie mają kontakt z czynnikami atmosferycznymi.

STAL NIERDZEWNA
Wyjątkowa odporność na korozję stali nierdzewnej wynika
z procesu pasywacji materiału. Wytworzona warstwa tlenków,
pomimo bardzo małej grubości, stawia opór dla przenikania
czynników korozyjnych i decyduje o odporności na działanie
agresywnych środowisk.

niczuk.pl

Specjalna
powłoka ANTIQ.
25 LAT

GWARANCJI

Przy produkcji elementów w powłoce ANTIQ wykorzystuje się dwa rodzaje
powłok antykorozyjnych. Pierwsza, nakładana bezpośrednio na uchwyt, to
cynkowanie płatkowe, następnie obejmy są pokrywane proszkową powłoką
malarską. Uzyskana w ten sposób powłoka jest odporna na korozję, chemikalia, wysoką temperaturę i uszkodzenia mechaniczne. Długotrwale zabezpiecza powierzchnie stalowe, eksploatowane w bezpośrednim narażeniu
na działanie warunków atmosferycznych.
Stosowane przez nas technologie i nowoczesne rozwiązania pozwalają na
dostosowanie produktów do potrzeb budynków zabytkowych, jednocześnie
zachowując wysokie parametry antykorozyjności.
Elementy w powłoce ANTIQ to idealne rozwiązanie przeznaczone do
obiektów zabytkowych i stylizowanych. Wprowadziliśmy do oferty produkty
najwyższej jakości, które nie tylko stworzą idealne kompozycje z elewacją
budynków zabytkowych, ale będą też trwałe i funkcjonalne.
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Tabela doboru powłok antykorozyjnych:
Zalecana powłoka

Kategoria korozyjności według PN-EN ISO 12944-2

Przykłady środowisk typowych dla klimatu umiarkowanego
Na zewnątrz

Wewnątrz

C1

bardzo mała

–

Ogrzewane budynki z czystą atmosferą:
biura, sklepy, szkoły, hotele.

C2

mała

–

Budynki nie ogrzewane w których może mieć
miejsce kondensacja: magazyny, hale sportowe.

C2

mała

Atmosfery zanieczyszczone w małym stopniu.
Głównie tereny wiejskie.

–
Pomieszczenie produkcyjne o dużej wilgotności
i pewnym zanieczyszczeniu powietrza: zakłady spożywcze,
pralnie, browary, mleczarnie.

ocynk galwaniczny

Ultra Cover XP
ocynk ogniowy/Ultra Cover XP/
ANTIQ

C3

średnia

Atmosfery miejskie i przemysłowe średnio
zanieczyszczone tlenkiem siarki (IV).
Obszary przybrzeżne o małym zasoleniu

ocynk ogniowy/Ultra Cover XP/
ANTIQ/0H18N9

C4

duża

Obszary przemysłowe i obszary
przybrzeżne o średnim zasoleniu.

Zakłady chemiczne, pływalnie, stocznie
remontowe dla statków i łodzi.

0H18N9

C5-I

bardzo duża (przemysłowa)

Obszary przemysłowe o dużej wilgotności
i agresywnej atmosferze.

Budowle lub obszary z prawie ciągłą
kondensacją i dużym zanieczyszczeniem.

0H18N9

C5-M

bardzo duża (morska)

Obszary przybrzeżne i oddalone od brzegu
w głąb morza o dużym zasoleniu.

Budowle lub obszary z prawie ciągłą
kondensacją i dużym zanieczyszczeniem.
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