Belangrijke aandachtspunten
bij elektrolytisch hangverzinken
Voorwaarden om uw product(en) te kunnen hangverzinken

Uw partner voor
het elektrolytisch
hangverzinken van
metalen- en stalen
producten

Aanwezige holle ruimtes in de objecten dienen uitspoelbaar of vloeistofdicht gelast te zijn, zodat
badvloeistof goed wegvloeit en geen kans krijgt achter te blijven;
Spoelgaten dienen aan twee zijden en aan de uiteinden van het materiaal aanwezig te zijn. Hierdoor
wordt de kans verkleind op het achterblijven van badvloeistof;
Uw product(en) dienen voorzien te zijn van (ophang)gaten.

Adviezen voor en na het verzinken
Vraagt een product speciale aandacht omdat het kwetsbaar is, kostbaar is of omdat er speciale
montage-eisen na het verzinken zijn? Meldt dit ons dan vooraf;
Wij adviseren u om altijd een technische materiaalsheet aan te leveren bij uw zending;
Meld eventuele verschillen in materiaal altijd vooraf. Zeker wanneer verschillen niet zichtbaar zijn, kan
dit onnodige en ongewenste consequenties hebben voor het eindresultaat;
Geconstateerde onvolkomenheden in of aan het materiaal worden bij aankomst en/of na behandeling
gelijk aan u gemeld. In overleg met u zullen wij op zoek gaan naar een passende oplossing;
De kwaliteit van het door u aangeleverde basismateriaal speelt een belangrijke rol bij het uiteindelijke
eindresultaat. In geval van twijfel zullen wij contact met u opnemen, opdat uw en onze kwaliteit
gewaarborgd blijft;
Het uitvoeren van verspanende werkzaamheden na het verzinken kan grote (negatieve) gevolgen
hebben voor uw product. De galvanisch aangebrachte metaallaag op het product kan in grote mate
worden beschadigd. Daarom adviseren wij u verspanende bewerkingen altijd voorafgaand aan de
oppervlaktebehandeling uit te voeren.

Aansprakelijkheidsuitsluitingen
Voor eventuele materiaalfouten in het oppervlak, welke na de behandeling(en) zichtbaar worden en
waarvan de oorzaak in de voorbewerking terug te voeren is, zijn wij niet aansprakelijk.

Voor ieder product een oplossing!
Wist u dat wij naast verzinken ook metalen producten kunnen poedercoaten, stralen, verchromen,
vergulden of vernikkelen? Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.
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