Djurslands største,
mest eﬀektive
& moderne
overfladebehandlingsanlæg

Stålblæsning af broelement

Faciliteterne i vores
overfladebehandlingsanlæg
er yderst fleksible
Vi tilbyder:

Stålblæsning
Sandblæsning
Metallisering
Vådlakering
Brandmaling
Kunststofbelægning

Fleksibilitet

Vores faciliteter gør, at vi er meget fleksible.

Offshore Equipment.
Her males latches til fingerboards

Antal farver
Vi kan male flere forskellige farver i malerhallen på samme tid, p.g.a. vort højteknolo
giske udsugningsanlæg.
Kapacitet
Vi maler, når kunden ønsker det. Også aften
og nat hvis deadline skal overholdes.
Temperaturstyret malerhal
Den hurtige tørretid gør, at produktionshastigheden for opgaver med flere lagtykkelser,
bliver optimeret.

Overfladebehandlingsanlæg
Metallisering

Udføres i en 365 m2 lukket hal.
Metallisering kan stå alene som overfladebehandling, men går oftest forud for en
maleproces med flere lag.

Malerhal

I vores 550 m2 store malerhal maler vi efter
Dansk Standard DS/EN ISO 12944-5, og vi
maler i de korrosionsklasser, som kunden ønsker. Fra korrosionsklasse C1 til C5-M samt
NORSOK Standard M-501.
Alt malerarbejde udføres i vådlak.

Brandmaling

Vi er autoriseret i brandmaling af stålkonstruktioner med Nullifire System S.
Vi er i stand til at foretage kontrolmålinger i
henhold til Sikkerhedsbranchens vejledning
omkring dette.

Vi maler efter RAL-farver
eller efter kundens ønsker

Stålblæsning

Udføres i en 365 m2 lukket hal.
Der blæses primært med stålgrit.

Her arbejdes der på at få lagt kunststofbelægning på de præfabrikerede
elementer til ny cykelsti for Aarhus
Kommune

Krankapacitet

Begge haller er fuld krandækket.
2 x 12½ tons traverskraner i malerhal +
1 x 12½ traverskran i sandblæserhal.
Alle kranerne kan håndtere emner op til
(BxHxL) 7x7x35 mtr.
Port størrelser (BxH): 7,5x6 mtr.
Større emner transporteres på mafivogne.

Dokumentation
■
■

■

Mål af lagtykkelse mellem hvert lag maling
Billededokumentation af opbygning af
maling til korrosionsklasse.
Eks. zink, primer og top-coat.
Klimakontrol

Service

Vi kan også tilbyde at hente og bringe emner
hos jer.

Kunststofbelægning

Vi kan tilbyde alle former for kunststofbelægning. Vi har erfaring med akryl- og epoxybasereret kunststofbelægning. Slidlaget kan leveres efter kundens ønsker m.h.t.
farver og størrelse på sten.
Tidligere har vi leveret akryl- og epoxykunststofbelægninger og slidlag efter gældende typegodkendelser.
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