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THERMISCH EN
CENTRIFUGAAL
VERZINKEN
ZOALS HET HOORT!
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!

