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KONKURRENCEDYGTIG
Pulverlakering er en økonomisk 
fordelagtig metode til at udføre 
overfladebehandling og korro-
sionsbeskyttelse.
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MILJØVENLIG 
Pulverlakering er en miljøvenlig 
overfladebehandlingsproces, helt  
fri for flygtige stoffer.
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STYRKE
Pulverlakering giver en stærk  
overflade, som er ekstra slagfast 
og med høj styrke for ridser.
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KLASSE C1-C5
I samarbejde med vores leve-
randører udfører vi pulverlake- 
ring og overfladebehandling i kor-
rosionsklasse svarende til C5.
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FARVER
Vi både pulverlakerer, overflade-
behandler og korrosionsbeskyt-
ter i alle standard RAL-farver, og 
specialfarver med og uden effekt 
og struktur.
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HURTIG
Pulverlakering er en hurtig pro-
ces. Straks efter gennemløb og 
nedkøling er emnet færdighærdet 
og klar til brug.   
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GENBRUG
Udnyttelsesgraden af pulveret er 
høj. Ikke anvendt pulver samles 
op og kan genbruges. 
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KRAVSPECIFIK
Pulverlakering kan udføres som 
specifik overfladebehandling, der  
f.eks. er fødevaregodkendt, ekstra  
kemikalieresistent og syrefast,  
eller det kan udføres i lysægte 
RAL-farver beregnet til lang leve-
tid udendørs. 
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GRAFITTIBESKYTTELSE
Vi tilbyder pulverlakering som  
‘Anti-Grafitti’-behandling, hvilket gør  
rengøring af overfladen betydelig 
nemmere.
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10
SMÅ OG STORE EMNER
Pulverlakering kan med fordel 
benyttes lige fra den mindste pro-
totype til den største konstruktion 
som skal kunne modstå “et liv” 
i et barsk og aggressivt miljø.



KORT OM METACOAT A/S
Vi startede i 1967 som pionerer indenfor pulverlakering. 
Lige siden har vi udviklet og specialiseret os i industriel 
overfladebehandling og korrosionsbeskyttelse ved pul-
verlakering af alle typer emner i metal.

I dag råder vi over 3.500m2 produktionsfaciliteter, som 
tilbyder alt indenfor forbehandling og overfladebehand- 
ling ved pulverlakering. Her har vi produktionslinier til 
små og meget store emner – i både små og store serier.

Emner som kræver genbehandling er også velkomne.

Ingen pulverlakering er bedre end en optimeret og kor-
rekt udført forbehandling. Metacoat råder over egne 
anlæg til både kemisk og mekanisk forbehandling. Vor 
kemiske forbehandling udføres på moderne og kromfri 

anlæg. For mekanisk forbehandling råder vi over anlæg 
for sandblæsning, slyngrensning/kugleblæsning og glas-
blæsning.

Vi pulverlakerer og korrosionsbehandler i korrosions- 
klasse svarende til C5. Udover forbehandling og pul-
verlakering har vi faciliteter til - efter aftale - at imøde-
komme særlige ønsker om f.eks. pakning med special- 
mærkning, pakning i speciel emballage, mindre monta-
geopgaver før/efter behandling og andre specifikke og 
individuelle ønsker, som passer til netop din opgave. 

Vi arrangerer også gerne transport til og fra Metacoat A/S.



HVORFOR VÆLGE OS?

Rådgivning:
Vejledning/rådgivning om pulverlakering og over-
fladebehandling.

Korrosionsbehandling:
Svarende til korrosionsklasse C4 (ISO 12944).

Afhængig af konstruktion og materiale, svarende til C5.

Forbehandling:
Slyngrensning: 1.400 x 2.000mm, 1.000 kg.

Sandblæsning: 6.000 x 2.800 x 2.800mm (SA 2,5)

Glasblæsning: Mindre emner/små serier

Affedtning/Fosfatering:  7.500 x 2.500 x 2.000mm

Pulverlakering:
Udføres i alle standard RAL-farver, og specialfarver 
med/uden effekt.

4 linier 

Automatanlæg: 2.200 x 1.200 x 800mm

Stort anlæg: 7.500 x 2.800 x 2.800mm, max. 2.000kg.

2 mindre anlæg: Små emner/små serier

Emballering:
Vi klargør og emballerer din opgave til forsendelse.

Specialemballering, mærkning og mindre montage- 
opgaver efter aftale.
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T:   +45 48 39 01 11
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E:   metacoat@metacoat.dk
W:   www.metacoat.dk

KONTAKT METACOAT A/S


