
KIK vagyunk?

Alapítónk, Béki István, közel 30 éves szakmai múlttal
rendelkezik a galvanizálás területén. Neve és szakmai
tapasztalata már szinte védjegy a partnerek szemében.
Társaival 2004-tõl Cromkontakt Galvánipari Kft. néven
önálló vállalkozásba kezdett.
Alapvetõ törekvésünk mindig a szakmai feddhetetlenség
és a minõségi munka, munkahely kialakítása. Ennek egyik
gyümölcse, a 2005-ben átadásra került európai színvonalú
galvanizáló mûhely.
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Fémbõl készült használati tárgyaink, eszközeink,
berendezéseink használatuk során valamilyen
módon károsodnak. A károsodás egyik oka a
korrózió. A korrodálódás megelõzésének legjobb
módja a galvanizálás vagyis a felületkezelés
szervetlen bevonatokkal.

minden egyes megmunkálási folyamatot megelõz.
Ahhoz, hogy az Ön számára a legmegfelelõbb eljárást
tudjuk ajánlani, fontos, hogy ismerjük a kiindulási
állapotot és az elérni kívánt célt. A jól megválasztott
technológiával Ön hosszú távon pénzt és energiát
spórol. Bízunk benne, hogy a megelégedettségével jó
hírünket viszi.

mely során a megmunkálandó felületrõl eltávolítunk
minden, a korábbi gyártási eljárás vagy használat
során, a fém felületére került szennyezõdést, ami lehet
akár képzõdött (pl.: reve, rozsda, futtatási szín) vagy
akár tapadó szennyezõdés (pl.: olaj, zsír, por). Az
eltávolítandó szennyezõdés ismerete rendkívül fontos
a késõbbi felületvédelem vagy a felületnemesítés
sikeressége érdekében. Tapasztalataink szerint a
helyesen megválasztott elõkészítési eljárás, mely lehet
fizikai, kémiai és fizikai-kémiai előkezelés, már fél siker.

,
ezen összetett és sokféle megmunkálási folyamat
során kapja meg a munkadarab a végsõ bevonatot és
megjelenését.

az egyik legelterjedtebb galvanizáló folyamat.
Közbensõ bevonatként a korrózióvédelemben a
réz-nikkel-króm bevonatrendszer tagjaként. Az
így kapott világos vörös színû, a cianidos
elektrolitokból leválasztott rézbevonat finom-
kristályos szerkezetû és viszonylag kemény.
Célja, hogy a durvább egyenetlenségeket
kiegyenlítse.

azon esetekben javasolt, amikor a fõként
alumínium, acél, cinkötvény, vas, sárgaréz és
ötvözeteinek korrózióvédelme elvárt. A
nikkelezés során nem csak egységes fényes
felületet, hanem semleges, lúgos és gyengén
savas környezetben is jól ellenálló felületet
kapunk.

kisméretû alkatrészeknél fûzés, felfüggesztés
nélküli tömeggalvanizálásnál ajánlott. Az
elõkészítést követõen a munkadarabok a
nikkelezõ harangba kerülnek, majd ezt a
harangot ferde tengelyen a nikkelezõ kádba
merítjük. A tengelyen keresztül a harang kis
sebességgel forog, így a benne lévõ
munkadarabok folyamatos mozgása biztosítja az
egyenletes rétegvastagságot.

azon munkadaraboknál használatos, amelyeknél
követelmény a fényes és korróziómentes felület,
valamint a nikkel bevonat múlandósága mellett a
díszítõ bevonat is fontos. Vállalatunk króm 3
fürdõt használ, amely egy környezetbarát
technológia. Egyenletesebb fedést biztosít,
valamint megfelel az Európai Uniós RoHS
alapelveknek.
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MILYEN a technológiánk?

TECHNOLÓGIA ELJÁRÁS  LEÍRÁS

Elõkezelés fizikai, kémiai,
fizikai és kémiai

szennyezõdések eltávolítása a felületvédelem
vagy a felületnemesítés sikeressége érdekében

Függesztett
technológia

rezezés cianidos rézfürdõvel, az
egyenetlenségek kiküszöbölése

fényes nikkelezés azon esetekben javasolt, amikor a
korrózióvédelm fontos

krómozás fényes és korróziómentes felület, a díszítõ bevonat

Harang technológia tömegnikkelezés fényes nikkelfürdõ az apró alkatrészek
tökéletes bevonására

Cégünk minõségpolitikájának alapvetõ pontja,
hogy kiemelt figyelmet fordítunk fürdõink
állapotára.
A bevonat akkor lesz jó minõségû, egyenletes
vastagságú és egyenletes szerkezetû, ha a fürdõ
is jól mûködik. A kiforgástalan minõség
érdekében nagy alapossággal tarjuk karban
fürdõinket és mindig a megfelelõ paramétereket
állítjuk be.
A fürdõkkel folyamatos párbeszédet folytatunk.
A rendszeres analízisek alapat képeznek a
pontos karbantartásnak. Ezt külön
dokumentációkban, pontosan rögzítjük.

Ezekbõl a dokumentációkból napi pontossággal
meg tudjuk mondani egészen az üzem
indulásáig visszamenõen, hogy mikor milyen
karbantartást végeztünk el a fürdõkön és hogy
melyik nap, melyik munkadarab, melyik
fürdõnkben volt felületkezelve.
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Egyedi, széria vagy sorozatgyártás esetén is egyaránt tudunk
költséghatékony és minõségi munkával a leendõ és már meglévõ
partnereink szolgálatára lenni.
Ezt így gondolják elégedett megrendelõink is:

Tudjuk, hogy a minõség az, amivel hozzájárulhatunk az Ön üzleti sekereihez.
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