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Norsk Coating AS
Kvithyll, 7100 RISSA

Telefon: 73 85 85 50

Mobil: 936 98 593
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Vi tilbyr stor fleksibilitet 

og god leveransedyktighet 

selv ved behov for kortere 

leveringstider

SURFACE
TREATMENT
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Vi tilbyr overflatebehandling  

av høy kvalitet som gir  

fornuftig inntjening

Vår markedspolicy er å følge opp  

kunder tett i forhold til deres behov  

for endringer underveis, være fleksible  

og umiddelbart varsle om hendelser  

og forsinkelser hvis dette skulle oppstå. 

Dette er noe vi av erfaring vet  

at våre kunder setter pris på

Pr. i dag overflatebehandler vi for våre kunder  
følgende produkter: Sylindre, aggregat, akkumulatorer, 
spoleapparat, ventilblokker, maskinrammer,  
sensorsutstyr for oljeledninger, deler til forsvaret,  
oppdrettsnæringen og diverse landbruksutstyr.

Sylindre utgjør det største volumet. Disse varierer  
fra de minste som veier under 1 kg og opp til  
de største som veier opp til 35 tonn.  
Diameteren varierer fra 40 til 800 mm  
og lengden kan være opp til 20 meter.

Påkjenningen utstyret vil bli utsatt for varierer  
fra oppbevaring i tørre bygninger til røff bruk  
i kraftverk og tøft offshore miljø.

Norsk Coating har sertifiserte FROSIO Inspektører, 
Nivå III. Vi har lang erfaring med  
inspeksjon, tilstandsvurdering og materialvalg for 
ulike bruksområder.
Vi bistår med tilstandsvurdering og råd for valg av 
systemer for korrosjonsbeskyttelse. 

Vi har et samarbeid med yrkesopplærings-nemnda  
for gjennomføring av fagprøver i overflatebehandling 
her hos oss. Vi har stor fagkompetanse blant  
ansatte og har egne arbeidere med fagbrev i  
overflatebehandling. 

Ved Norsk Coating har vi klimastyrte haller.  
Vi kan ta imot objekter som er inntil 5 meter brede,  
og 3,9 meter høye.  
Vi har 30 tonns løftekapasitet på kran.

Norsk Coating AS ble etablert i 1993 og 
driver med overflatebehandling på ulike 
objekter i klimastyrte haller i Rissa,  
på Fosen i Midt Norge.

Malingssystemer

Hos oss er det som regel kunden som spesifiserer hvilke malingssystemer som skal brukes.  
Vi bidrar med forslag til mer hensiktsmessige systemer og tilbyr også egne malingssystemer.

De malingssystemer som vi i hovedsak bruker, består av forbehandling/avfetting, blåserensing, 
priming, mellomstrøk og toppstrøk. Når det gjelder maling bruker vi i hovedsak epoksy,  
polyuretan og siloxane, men vi kan også tilby andre malingstyper eks. (PTFE ) Xylan.
Tykkelser på maling er fra 25µm. Vi utfører også dupleksmalingssystemer hvor det  
termisk sprøytede belegget består av sink eller aluminium.

Vi utarbeider dokumentene i henhold til sluttbrukers krav. Kvalitet og inspeksjonsplaner,  
malingrapporter og sertifikater etableres i henhold til anerkjente standarder.(ISO 4628, 12944, etc.) 
eller tilpasses til kundens behov. 

Vår hovedleverandør av maling er Malproff AS (www.malproffcoatings.no)  
med sine Jotun (www.jotun.com) produkter. 

Norsk Coating tilbyr sveising. For spesielle sveisejobber, har vi et godt samarbeid med Servi.  
Vi holder til i samme lokaler og drar god nytte av dette. Gjennom vårt samarbeid med Servi AS 
kan vi også tilby kontroll av sveis med de fleste kjente NDT metoder utført av NDT operatører  
iht. ISO 9712. Vi kan tilby sveising etter tredjeparts godkjente prosedyrer iht. ISO 15614-1,  
utført av sertifiserte sveisere iht. ISO 9606-1 på de fleste materialer innenfor karbonstål,  
og rustbestandige materialer inklusive duplex og superduplex. Der hvor det er et behov kan vi  
få utført trykktest / funksjonstest av dine produkter og utføre de fleste typer av målekontroll  
med kalibrert måleutstyr. Alle disse tjenestene kan leveres med full dokumentasjonspakke  
fra vår samarbeidspartner som har lang erfaring med leveranser til offshore og subsea.

SUR TEC

KVALITETSKONTROLL

MASKERING

Produksjonen omfatter

Rengjøring av produktene 
(alkalisk, emulerende, løsemiddel)

Maskering

Blåserensing  
(stålgritt, aluminiumsoksid, garnet, glass)

Sliping - R2, iht ISO 12944

Metallisering

Påføring av flere sjikt med våtfilms maling

Demaskering og pakking

Kjemisk konvertering  
av aluminium, iht KVS 10.   SurTec

Manuelt pulverlakkanlegg  
for små ordrer og raskt fargebytte, 
iht KVS 8000


