Hitsin Hyvä jo yli 4o vuotta
®

Kuluminen aiheuttaa huomattavan
kustannuserän teollisuuden käyttö
kustannuksista. Pintojen kuluminen
vaatii säännöllistä kunnossapitoa lai
toksen käytön varmistamiseksi. Uusien

koneiden ja laitteiden elinikää voidaan
pidentää käyttämällä kulutusta kestäviä
pinnoitteita. Käytössä olevien koneiden
ja laitteiden elinikää voidaan jatkaa
vaihtamalla tai korjaamalla kuluvat osat

(kulutusta kestävällä pinnoitteella).
Kovahitsauksella kuluvat osat voidaan
pinnoittaa kohteeseen sopivalla ku
lutusta kestävällä materiaalilla. Suu
rien pintojen suojaamisessa on usein

Hitsin kova

– hitsauslisäaineet
kulumista vastaan

kustannustehokkaampi tapa käyttää
valmiiksi kovahitsattua levyä, joka voi
daan leikata ja/tai taivuttaa asiakkaiden
tarpeiden mukaan.
Olemme maahantuojana aidolle ja

alkuperäiselle Corodur-tuoteperheelle.
Corodur Fülldraht GmbH on valmistanut
täytelankoja kovahitsaamiseen yli 30
vuotta ja merkittävä toimija maailmal
la kovahitsauksen parissa. Corodurin

Kovahitsauksella lisätään kuluvien osien
käyttöikää pinnoittamalla kappaleet kulutusta kestävällä materiaalilla hitsaustekniikan avulla.
Corodur-kovahitsaustäytelangoilla asiakkaamme ovat saavuttaneet kustannustehokkaita kulumisen kestäviä ratkaisuja
prosessiteollisuuden eri osa-alueilla.
Ota yhteyttä, niin ratkaistaan yhdessä
kulumiseen liittyvät ongelmat.

täytelankasarja kattaa tuotteet erilaisiin
kulumisen ongelmiin (hankaava, isku,
korroosio, lämpötila).
Ota yhteyttä! Asiantuntijamme auttavat
sinua oikean ratkaisun löytämiseksi.

Kalenborn on valmistanut teknisiä ke
raameja ja kovamassoja yli 90-vuotta.
Tuotteet on suunniteltu parantamaan
ja ehkäisemään prosessiteollisuuden
eri osa-alueilla tapahtuvaa kulumisen
ongelmaa. Kulumisen torjunta (Wear
Protection) kaivos-, teräs-, energia- ja

betoniteollisuudessa on Kalenbornin
erikoisalaa. Oikein valittuja vuoraus
materiaaleja käyttämällä saavutetaan
korkea energiatehokkuus, sekä vähäiset
tuotantokatkot ja näin kustannus
tehokkuus paranee.

Oikean materiaalin valintaan vaikutta
vat mm. kuluttava materiaali, lämpö
tila yms. Koska kulumista aiheuttavia
elementtejä on niin monta, yhtä hyvää
ratkaisua tai yleisiä nyrkkisääntöjä ei
ole.

Hitsin kova

– Kulumisen kestävät
tuotteet ja pinnoitteet

Impomet Oy on vuonna 1974
perustettu Suomalainen asiantuntija-,
myynti- ja maahantuontiyritys.
Impomet on erikoistunut kulumisen
kestäviin ratkaisuihin prosessiteollisuuden eri osa-alueilla. Toimitamme
hitsauslisäaineet korjaus-, kova- ja
tuotantohitsaukseen sekä hitsatut ja
sintratut panssarilevyt, komposiitit,
tekniset keraamit, vuoratut putket ja
polyuretaanituotteet. Tarjoamme myös
kokonaisratkaisuja ja pinnoituksia
kulumisen kestävillä tuotteilla yli
neljän vuosikymmenen kokemuksella.
Impoinvest Oy on Impometin tytäryhtiö,
ja on erikoistunut kulumisentorjuntaan.
Impoinvest toimittaa ja asentaa
kulumisen kestäviä vuorauksia sekä
muita teollisuuden tarvitsemia pinnoite
materiaaleja laajalla valikoimalla.

Päämiehemme
• Kalenborn
• Pucest
• Shotec
• Vautid
ovat toimineet ja kehittäneet kulumisen
suojausmenetelmiä ja materiaaleja
yhteensä jo yli 100 vuotta. Suurimmat
asiakkaat toimivat energia-, teräs-, beto
ni- ja kaivosteollisuuden parissa.
Ota yhteyttä! Asiantuntijamme auttavat
sinua oikean ratkaisun löytämiseksi.

Weicon on yksi johtavia spray-tuottei
den, liimojen, lukitteiden sekä keino
metallien valmistaja. Weicon-tuotteita
on valmistettu teollisuuden tarpeisiin
jo vuodesta 1947 alkaen. Tuotteita on
kehitetty systemaattisesti ja useille
Weicon-tuotteille on hyväksyntöjä mm.
meri- ja elintarviketeollisuuteen.

Weiconin 1- ja 2-komponenttiliimat sekä
tiivisteaineet on tarkoitettu käytet
täväksi valmistavan teollisuuden eri
osa-alueilla. Weiconin elastisia liimoja
ja tiivistysaineita käytetään monissa
tuotanto- ja kokoonpanokohteissa.
Tuotteissa yhdistyvät liima- ja tiivistys
ominaisuudet ja niitä käytetään silloin

kun liitoksessa tarvitaan joustavuutta
mutta samalla tiiveyttä. Weiconin
spray-tuotteet on suunniteltu teollisuu
den kunnossapidon ammattikäyttöön.
Tuoteohjelmaan kuuluvat: puhdistus- ja
rasvanpoisto-, voitelu- ja suojaus-, pin
noitus- ja korroosionesto- sekä irrotusja kiinnittymisenestotuotteet.

Nitty-Gritty on valmistanut patentoituja
sähkökemiallisia peittauskoneita yli 20
vuotta. Edistyksellinen teknologia yh
dessä elektrokemiallisen reaktion kans
sa takaavat peittauksen, passivoinnin
ja kiillotuksen kaikille ruostumattomille

teräksille, nopeasti, säästäen aikaa,
jättämättä jälkiä sekä turvallisesti.
Nitty-Grittyn valikoimasta löytyy säh
kökemialliset koneet, tahnat, nauhat ja
nesteet ruostumattomien hitsaussau
mojen puhdistukseen, passivointiin ja

kiillotukseen. Valikoimasta löytyy myös
elektrokemiallinen metallinmerkkausko
ne kaikkien metallien merkitsemiseen.
Ota yhteyttä! Asiantuntijamme auttavat
sinua oikean tuotteen löytämiseksi.
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