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Kimyasalları Metal Çapak Alma, Parlatma ve Vibrasyon
Sıvıları

Metal Yüzey İşlem Kimyasalları

Yağ Alma Tem�zleme K�myasalları
Metalin Yüzeyinde oluşmuş her türlü kiri, yağ kalıntılarını ve tozları, metal parçalarını
metal yüzeyinden giderir. Daldırma ve Püskürtme yöntemi ile kullanılan toz ve sıvı
ürünlerdir. Ayrıca Daldırma ve Püskürtme yağ alma banyolarında, yağ alma efektine
katkı için kullanılan noniyonik yüzey aktif maddeler içerir.
Alkali Yağ Alıcılar ,
Asidik Yağ Alıcılar,
Alüminyum Yağ Alıcılar ve Aşındırıcılar,
Elektrogalvaniz,Daldırma Galvaniz Yağ Alıcılar,
Emaye Öncesi Sıcak Yağ Alıcılar,
Multimetal Yağ Alıcılar,

İnh�b�törler
Metal yüzeye asit saldırılarını geciktirir. İyi bir aşındırma verimliliği, banyoda asgari
çözünmüş metal miktarı, yüksek yüzey kalitesi sağlar.
HCl asit için, sentetik, sıvı inhibitörler,
Fosforik ve Sülfürik asit için sıvı inhibitörler.
Yumuşak Metaller (bakır, pirinç vs..) için sıvı inhibitörler.

Pas Alma K�myasalları
Metalin yüzeyinde oluşan oksit tabakasını temizler.
HCl, Fosforik ve Sülfürik asit bazlı pas alma kimyasalları.

Fosfatlama Ürünler�
Metal yüzeyinde oluşan fosfat tabakası, boya ve organik kaplamalar için çok iyi bir
tutunma, korozyon direnci ve sürtünme katsayısının düzenlenmesini sağlar.
Demir Fosfat Kimyasalları,
Çinko Fosfat Kimyasalları,(dikatyon,trikatyon,monokatyon)
Mangan Fosfat Kimyasalları,

Nano Teknoloj� Ürünler�
İçerdiği özel komponentler sayesinde metal yüzeylerde nano boyutta ince bir ﬁlm
tabakası oluşturarak, organik kaplamalar için çok iyi bir tutunma ve korozyon direnci
sağlayan yüzey işlem ürünleridir.
Fosfat ve VOC (uçucu organik bileşikler) içermeyen nano kaplama kimyasalı,
Çelik, çinko, aluminyum yüzeyler için tek basamaklı temizleme ve nano kaplama
kimyasalı.

Pas�vasyon Ürünler�

Demir, çelik malzemelerin ara proseslerinde ve kaplama sonrasında paslanmaya karşı
kullanılan ürünlerdir.
Emaye kaplama öncesi kullanılan pasivasyon kimyasalı.
Boya öncesi kullanılan kimyasallar, (Cr+3,Cr+6 ve Kromsuz
Pasivasyon). Fosfat kaplama sonrasında kullanılan koruyucu
pasivasyon kimyasalları.
Ara proseslerde ve Sızdırmazlık Testi için kullanılan
pasivasyon kimyasalları.

Kromatlama Ürünler�
Alüminyum yüzeylerde ince ﬁlm tabakası oluşturarak boya öncesi hazırlanmasında
kullanılan iyi bir tutunma ve korozyon direnci sağlayan yüzey işlem ürünleridir.
Sarı Kromatlama kimyasalları,
Yeşil Kromatlama kimyasalları,
Şeﬀaf Kromatlama kimyasalları,
Kromsuz kaplama kimyasalları,

Boya Sökücü Ürünler
Farklı metal yüzeylerden sökülmesi zor olan boyaların uzaklaştırılmasında kullanılan
ürünlerdir.
Alkali sıcak toz ve sıvı boya sökücü
kimyasallar, Alkali soğuk sıvı boya sökücü
kimyasallar, Asidik soğuk sıvı boya sökücü
kimyasallar,

Boya Koagülasyon Ürünler
Boyama prosesinde kullanılan su ve solvent bazlı atık boyaların sistemlerden
uzaklaştırılması / koagüle edilmesi amacı ile kullanılırlar.
Boya Çürütücü (Koagülant) Kimyasalları,
Boya Yüzdürücü (Flokülant) Kimyasalları,

Köpük Kes�c� Ürünler
Köpüğün giderilmesi ve önlenmesinde kullanır.
Silikon içermeyen köpük kesici kimyasallar,
Silikon içeren köpük kesici kimyasallar,
Endüstriyel köpük kesici kimyasallar,

Bakter� Önley�c� (B�yos�t) Ürünler
Bir veya birden fazla aktif maddenin karışımıyla oluşan, bakteri, mantar, su yosunu, küf
veya maya içeren mikroorganizmaları kontrol eden veya bakterileri yok eden ürünlerdir.
Metal işleme banyolarında oluşan bakteriler için kullanılan kimyasallar,
Boya koagülasyonu işlemi olan havuzlarda kullanılan kimyasallar,
Endüstriyel soğutma ve sirkülasyon olan sistemlerde kullanılan kimyasallar,
Kaplama banyolarında oluşan bakteriler için kullanılan kimyasallar,
RO Sistemde kullanılan kimyasallar,

Çapak Alma Ürünler
Rotoﬁnish tezgahlarında/vibratör sistemlerinde özellikle demir parçalarda yüzey
düzgünleştirme, köşeleri yuvarlatma ve parlatma için kullanılan bir üründür.
Alkali çapak alma kimyasalları,
Asidik parlatma kimyasalları,

METAL İŞLEM SIVILARI
Genel �şleme / talaşlı �malat, taşlama operasyonları ve boru üret�m�nde kullanılan sıvılar;

Metal Sektöründe dökme demir, çelik malzemelerin işlenmesinde, boru endüstrisinde
kullanılan mineral yağ ve nitrit içermeyen/içeren soğutma ve kesme sıvıları,
Metaller�n şek�llend�r�lmes�nde (preslenmes�nde vb.) kullanılan sıvılar;
Demir ve çelik malzemelerin soğuk şekillendirilmesinde, derin çekme ve preslemelerinde
kullanılan sıvılar,
Metal yüzeyler�n uzun süre korozyona karşı korunmasını sağlayan ürünler;

Çelik, demir ve demir-dışı metaller için, organik ve inorganik komponentlerden
oluşan metal yüzeyini pasive ederek, geçici olarak paslanmadan koruyan sıvılar
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