CYNKOWANIE OGNIOWE
środki chemiczne do przygotowania
powierzchni stalowych przed cynkowaniem

Odtłuszczanie kwaśne
dodatki odtłuszczające
Hydronet Base – produkt odtłuszczający na bazie kwasu
ortofosforowego. Płynny dodatek wydłużający żywotność
kąpieli, stosowany do przygotowania początkowego roztworu
odtłuszczającego, zgodny z etapem trawienia w kwasie solnym.
Hydronet Ricarica - produkt odtłuszczający na bazie kwasu
ortofosforowego. Płynny dodatek wydłużający żywotność
kąpieli, stosowany do uzupełniania kąpieli odtłuszczającej,
zgodny z etapem trawienia w kwasie solnym.
Hydronet S - produkt przeznaczony do przygotowania i
uzupełniania roztworu kąpieli odtłuszczającej, zgodny z etapem
trawienia w kwasie siarkowym H2SO4.
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Zalety stosowania produktów serii Hydronet:
powoduje transformację oleju i tłuszczy w procesie flokulacji
w suchy piasek, który dekantuje na dnie wanny
pracuje w temperaturze otoczenia (nie poniżej 18°C i nie
powyżej 40°C); największą wydajność osiągana jest po podgrzaniu do temperatury ok. 35°C,
łatwe zarządzanie kąpielą polegające na okresowej kontroli pH.

Trawienie
dodatki wytrawiające
Antivapor – dodatek blokujący powstawanie oparów kwasów
w zakresie od 70 do 92%. Wpływa na zmniejszenie kosztów
utrzymania urządzeń i przedłuża czas ich życia. Ma wpływ na
jakość otrzymywanej powłoki cynkowej poprzez redukcję
zjawiska uwodornienia produktów.
Ironsave – inhibitor korozji dla cynkowania ogniowego
usuwający tlenki bez nadmiernego atakowania powierzchni
stalowej. Redukuje zużycie kwasu oraz zjawisko występowania
uwodornienia produktu. Wpływa na otrzymywanie gładszych
powierzchni po zakończeniu procesu trawienia zapewniając
uniknięcia „ukrytej” absorpcji podczas fazy cynkowania.
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Topnikowanie
dodatki do kąpieli z topnikiem
Fifti Fifty – sól topnika, gotowa mieszanka soli o składzie
molowym 2,5:1, który stanowi 50% chlorku cynku i 50% chlorku
amonu. Produkt umożliwia uzyskanie maksymalnej czystości
materiału, poprzez uniknięcie zjawiska gromadzenia się
niepożądanych substancji w kąpieli topnika. Bezwodna,
mikrokrystaliczna formuła wspomaga rozpuszczanie się
produktu i uniemożliwia powstawanie nierozpuszczalnych soli
na dnie wanny. Proste zarządzanie oraz maksymalna zgodność
z innymi dodatkami.
FilmFlux – dodatek do topnika pełniący funkcję inhibitora
redukującego reaktywność stali. Wpływa na zwiększenie
połysku cynkowanego produktu w temperaturze od 445°C
do 450°C. Ma wpływ na zwiększenie przyczepności i elastyczności powłoki, funkcji ochronnych przeciw utlenianiu się stali
oraz redukuje powstawanie popiołów oraz twardego cynku.
Antiblast – dodatek zwilżający, redukuje zjawisko występowania eksplozji cynku w trakcie zanurzania elementu stalowego, poprawia jakość i produkcję dzięki skróceniu czasu
zanurzania, ogranicza nawet do 30% powstawanie popiołów.

Dodatki
wspomagające proces cynkowania
Flux Zinc – dodatek wytapiający do odzysku cynku z popiołów
oraz twardego cynku.
Zaletą stosowania produktu jest
zwiększenie stopnia rozpuszczania się cynku znajdującego się
w popiołach i rozdzielenie go od innych metali. Produkt
umożliwia odzyskiwanie nawet do 90% metalu cynku zawartego
w popiołach, który nadaje się do natychmiastowego ponownego
zastosowania w procesie cynkowania.

REMIX S.A. jest firmą istniejącą na rynku od 1990 roku. Wysoka
jakość oferowanych urządzeń, wszechstronna znajomość rynku
a także umiejętność szybkiego reagowania na potrzeby klientów
zapewniły nam szybki rozwój a jednocześnie stabilną pozycję
na rynku.
Oferta firmy Remix S.A. oprócz kompletnej obsługi cynkowni
ogniowych, którą stanowi:
opracowanie i wdrożenie procesu technologicznego
realizacja projektu pod klucz
dostawa pełnego wyposażenia cynkowni
produkcja pieców, suszarek i innego typu wyposażenia
usługa serwisowa
produkcja części zamiennych,
W zakresie swojej działalności dostarcza także:
piece i urządzenia do obróbki cieplnej i cieplnochemicznej
piece i urządzenia do topienia, przetrzymywania
i transportu metali nieżelaznych (kolorowych)
piece próżniowe
pompy ciepła
tygle i akcesoria odlewnicze
remonty i modernizacje
usługi utrzymania ruchu.
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