pre-anodisatie
De voorbehandeling voor gelakt aluminium in risicogebieden!

10 jaar verzekerde garantie!
Voor aluminium buitenschrijnwerk, toegepast in een
agressieve omgeving, volstaan de standaard
voorbehandelingssystemen (chroom of chroomvrij) niet.
De oplossing voor dergelijke opdrachten is pre-anodisatie!
Kust- en industriële gebieden, estuaria van grote rivieren,
gebouwen in de nabijheid van spoor- en tramverkeer,
koeltorens en vliegvelden zijn risicogebieden. Ook bij
binnenzwembaden, waterzuiveringstations en veehouderijen
is de toepassing van een pre-anodisatie voorbehandeling
noodzakelijk. Pre-anodisatie wordt door de ALURAL Group
al geruime tijd toegepast en heeft zijn duurzaamheid in de
praktijk bewezen. De 10-jarige verzekerde garantie is hiervan
het beste bewijs!
Uniek in de Benelux!
Het pre-anodisatie proces en het poederlakken moet onder
een dak gebeuren en de tijdspanne tussen beide processen is
cruciaal. De ALURAL Group is de enige oppervlaktebehandelaar
in de Benelux welke beide behandelingen kan uitvoeren
in haar fabriek te Lummen. Deze site beschikt over
verticale en horizontale laklijnen en kan kleine en grote
opdrachten behandelen. De ALURAL Group, uw partner
voor oppervlaktebehandeling van aluminium, ook in
risicogebieden!

pre-anodisatie
Een uniek systeem voor gelakt aluminium
in risicogebieden!

Productieproces:

Stap 1

Ingangscontrole

Stap 2

Ontvetten

Stap 3

Alkalisch beitsen

Stap 4

Neutraliseren

Stap 5

Pre- anodiseren

Stap 6

Ultra demi spoelen

Stap 7

Poederlakken

Stap 8

Uitharden

Stap 9

Eindcontrole en verpakking

KWALITEIT, SERVICE EN PARTNERSHIP
Deze drie woorden vatten onze visie en missie perfect samen.
Wij geloven dat kwaliteit de voornaamste vereiste is om een duurzame relatie met onze
klanten op te bouwen. Daarom investeren wij voortdurend in onze medewerkers, in de
verbetering van onze processen en in moderne installaties. Bovendien wordt onze kwaliteitsborging permanent geëvalueerd.
Vanzelfsprekend zijn alle gelakte producten QUALICOAT gecertifiëerd. Voor ons gaat dit
echter niet ver genoeg en daarom werken wij continu met onze klanten samen aan een
globaal kwaliteitsmodel waarbij alle aspecten van het proces worden geïntegreerd.
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