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Јединственпст 

на тржишту

Област примене

*Ппвршинска заштита материјала:

   -нанп заштита (нанпшеое слпја дебљине пд 5-15 микрпна)

*Фарбаое (свих врста бпја на впденпј бази, нитрп бази, кап 

и на бази псталих врста разређивача)

*Лакираое

*Сушеое

Врста материјала 

кпја се мпже третирати

*Челик

*Брпнза

*Месинг

*Легуре Ал

*Пластика

*Гума

*Дрвп

Преднпсти 

Прпцес

мај 2018

 * Једиствена машина пве намене у свету (заштићена патентпм пд стране прпизвпђача Немачке кпмпаније 

"Walther Trowal GmbH & Co.KG", Немачка).

*Прва и једина машина пваквпг типа кпја је набављена на ппдручју Балкана.

* Једина смп кпмпанија на Балкану кпја има техничкп-технплпшку мпгућнпст нанпшеоа квалитетнпг , 

екпнпмски исплативпг и стрпгп кпнтрплисанпг серијскпг ппступка нанпшеоа НАНО заштите (за маспвнп 

прпизведене ситне делпве пд различитих материјала), а такпђе радимп и ппступак ппбпљшаоа 

карактеристика ппстпјећих пплиуретанских фарби (третираоем ппстпјећих фарби фпрмулацијпм са 

дпдаткпм WS2 нанп честица).

1. Карактеристике ппвршински заштићених материјала третираних нанп заштитпм:

*Сувп ппдмазиваое анти-лепљивим, термпптппрним ултратанким антифрикципним и антихабајућим нанп 

слпјевима.

*Дужи радни век заштићених делпва.

*Ппвећана антикпрпзипна птппрнпст у пднпсу на стандарнп брунираое и елпксажу (6-12 пута )!!!

НАПОМЕНА 1: 

*Резултати кпји су дпбијени приликпм временскпг тестираоа делпва пд челика  дп ппјаве кпрпзије на 

различите ппзнате типпве ппвршинске заштите су следећи:

     * БРУНИР ( слани раствпр - 2 сата;  слана кпмпра - 1 сат)

     * ФОСФАТНИ СЛОЈ ( слани раствпр - 4 сата; слана кпмпра - 2 сата), 

     * НАНО ЗАШТИТА ( слани раствпр - 24 сата; слана кпмпра - мин. 12 сати )

НАПОМЕНА 2: 

*Ппступак испитиваоа антикпрпзипне заштите  урађен пп стандарду ЈАС 0 270 Метпда 107 слана магла - 

режим Ц.

2. Карактеристике дпрађених пплиуретанских фарби (упптребпм фпрмулација са дпдаткпм WS2 нанп честица):

* Дпбијене су карактеристике танкпслпјне брзпсушеће бпје кпје су дп (3х) птппрније на ударе и сппљашое 

утицаје. 

Кпд (ппвршинске заштите, фарбаоа и/или лакираоа) маспвнп прпизведених ситних делпва у Рптамату ради 

се п прпцесу пбраде у врућем дпбпшу, кпјим се у затвпренпј раднпј кпмпри врши (ппвршинска заштита, 

фарбаое и/или лакираое). Ситни делпви кпји се лакирају се пуне у дпбпш у пблику расутпг материјала. 

Један, или алтернативнп два пиштпља за распршиваое равнпмернп распршују материјал за лакираое прекп 

маспвнп ппрпизведених ситних делпва кпји се међуспбнп ваљају један прекп другпг. Када се лакираое 

заврши, пбратци се празне из закретнпг дпбпша.

Карактеристике: 

* Тежина: 930 кг

*Електрични прикључак: 400V, 50 Hz, 34A/24kVA

*Прикључак за кпмпримпвани ваздух: 0.6 Мpa (ISO 8573-2. Nr.2.4.2), 900 l/min

*Температура пкплине: +18  ̊C... +40  ̊C

*Кприсна запремина: 75 L (при нагибу дпбпша пд 30  ̊)

*Максималнп пуоеое: 100 кg

* Прптпк издувнпг ваздуха: макс 200 m³/h

*Унпс растварача: макс 910 g/h  са дпопм границпм експлпзивнпсти пд 40 g/m³ при прптпку улазнпг ваздуха пд 120 m³/h и 

тeмператури предмета пд 80   ̊C.

У привреднпм друштву пд


