Výrobní proces povrchové úpravy Greenkote, je difúzní
proces nazývaný termo-chemická povrchová modifikace
(TCSM) kde vrchní vrstva se nanáší uvnitř vyhřáté nádoby.
(9rty).
Výhody
Technická specifikace








Dlouhodobá ochrana proti korozi až do
350°C
Stálost tloušťky ± 10 % maximum
Odolnost při zkoušce v solné mlze do 1000h
dle ASTM B117
Žádné nebezpečí vodíkového křehnutí
Odolné proti poškození
Stálost povlaku vede k jednotě předpětí
spojovacích, závitových prvků
Vynikající příprava pro povrchovou úpravu,
vícevrstvé nátěry, lepidla a gumové lišty






Třída povrchové úpravy - PM1
Tloušťka povrchové úpravy - 25μm ± 10μm
Odolnost v neutrální solné mlze do 1000
hodin bez jakýchkoliv tmelů
Ztráta povrchové úpravy méně než 0.050
g/m2/hod.

Bezpečnost práce a životní
prostředí
Využívání termálního procesu suchého prášku,
minimalizuje dopad na životní prostředí, neboť
eliminuje použití nebezpečných těžkých kovů a
jiných materiálů, jako jsou kyseliny a organická
rozpouštědla.
Na rozdíl od běžných povrchových úprav, Greenkote
je naprosto ekologicky šetrný a neprodukuje žádné
pevné, kapalné nebo plynné toxické odpady.
Výrobní proces je zcela prost chromu, kadmia,
kyseliny, kyanidů či chloridů.

Proces
Greenkote je difuzní povrchová korozi odolná
povrchová úprava Zn-Al polymetalického složení.
Povrchová vrstva se utváří v krocích:
1.
2.
3.

Zinek v prášku difunduje do hliníku v prášku a
následně do železa na povrchu substrátu.
Železo v substrátu tvoří inter-metalickou
sloučeninu Zn-Fe-Al.
Na hliník bohaté inkluze (vměstky) jsou
vytvořeny na povrchu povlaku.

Nízké náklady, vysoký výkon
Technologie GREENKOTE nabízí vynikající, déle
trvající výsledný výkon ve srovnání s většinou
běžných procesů. Obvykle spotřebuje o 50 % méně
energie a je o 50 % rychlejší než tradiční metody.
Naše procesy též používají nižší množství prášku.

Termo-chemický proces vytváří ochrannou vrstvu,
která částečně difunduje do substrátu a nemůže být
oddělena fyzickým nebo environmentálním
testování. Hliníkové inkluze na povrchu jsou klíčem k
léčení jakýchkoliv mikrotrhlin nebo porézností v
povlaku, zatímco zinek utváří povrchovou vrstvu.

Termo-difúzní povlaky nabízejí vysokou úroveň
ochrany proti korozi tím, že vytvoří ochrannou
vrstvu, která částečně pronikne do povrchu
Po potažení se ochlazené části umyjí v teplém,
ošetřovaného materiálu v kombinaci s utvořením
fosfátujícím roztoku, opláchnou se vodou a nakonec
galvanického povlaku na povrchu. Tento proces je
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Test v solné mlze ASTM B117 – Úbytek povlaku

Úbytek povrchové úpravy g/m2

200

Galvanické zinkování

150

Žárové zinkování
Difuzní zinková povrchová úprava

100
50

Greenkote PM1

0
0

100

200

300

400

500

600

700

800

Hodiny v solné mlze

*Data from article: A Maturing Galfan Market by
John L.Hostetler
www.galfan.org/galfan01.pdf

** Data from broshure of Distek Ltd. Company
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