* ÈISTICÍ PØÍPRAVKY *

* POKOVENÍ *

Chemické èitìní pro pokovovací procesy.
Chemické èitìní pro ultrazvukové láznì.
Pøípravky s nízkou pìnivostí pro myèky.
Pøípravky s velmi nízkou pìnivostí pro mycí tunely.
Pøípravky s velmi nízkou pìnivostí pro bubnové myèky s
nízkou teplotou.
Obchodní znaèky:
 ULTRACLEAN AC ;
 ULTRASONIC US ;
 SOILCLEAN ;
 SPRAYCLEAN ;
 CLEANOXID .

MÌÏ

* ELEKTROLYTICKÉ ÈISTIÈE *
Elektrolytické èistièe pro pokovovací procesy.
Èisticí pøípravky pro rùzné kovy
Èisticí pøípravky pro elezo a ocel v bubnových myèkách.
Èisticí pøípravky pro odlitky z mìïi, mosazi a zinku.
Obchodní znaèky:
 FERROCLEAN EC ;

* LETÌNÍ *
Inhibitory koroze pro rùzné procesy letìní. Kombinace
èistidla a inhibitoru pro letìní.
Lesklé a plololesklé letìní pro mìï a mosaz.
Speciální letìní bez kyseliny dusité pro mìï a mosaz.
Speciální letìní bez kyseliny dusité a chromu, pro
nerezové oceli.
Øada èistièù, letìní a deoxidace pøed pokovením,
anodizací a pasivací.
Obchodní znaèky:
 PICKLING T ADDITIVE ;
 CLEANRACK a CLEANBARREL ;
 CLEANOXID ;
 BRASS BRIGHT a DECABRASS ;
 DESCALING ;
 DESCALING CU PICKLING ;
 DURINOX I a DURINOX II ;
 ALLUDEOX, ACID CLEANER a ALLUCLEAR ;

* AKTIVACE *
Aktovace pro lepí pøilnutí nanáeného kovu.
Obchodní znaèky:
 ACTIPLATE ;
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Technické a dekorativní lesklé kyselé láznì;
Technické a dekorativní lesklé alaklické kyanidové láznì;
Technické a dekorativní pololesklé alaklické láznì bez
kyanidu;
Obchodní znaèky:
 COPPERSTAR
 CUPROSPEED ;
 CUBRITE CNF ;

MOSAZ
Kyanidové alkalické technické vyskokorychlostní
pokovovací láznì.
Kyanidové alkalické dekorativní pokovovací láznì.
Obchodní znaèky:
 BRASS 105 a BRASS 70 ;

NIKL
Lesklý vyrovnávací niklovací proces pro závìsové i
bubnové pokovení.
Speciální lesklý vyrovnávací niklovací proces pro
bubnové pokovení, vysoká síla, ultrabíllá.
Dekorativní aditivum pro saténový nikl.
Speciální odstraòovaè zneèiujících kovù, bez nutnosti
filtrace.
Bezsirný zjasòující a vyrovnávací proces pro technické
aplikace a pro niklový duplex.
Chemické niklování se støedním a vysokým obsahem
forsforu.
Obchodní znaèky:
 STAR NICKEL series 4, 5, 6, 7 ;
 STAR NICKEL SILKING ;
 STAR NICKEL SF ;
 PROMET NICKEL ;
 STAR NICKEL PURIFIER ;

ZINEK
Kyselé zinkování s potaem a amoniem.
Vysokorychlostní horké kyselé zinkování s potaem
Vysokovýkonné kyselé zinkování pro díly odlévané do
oceli. Alkalické kyanidové zinkování.
Alkalické zinkování s vysokolu pøevodovo silou.
Alaklické zinkové slitiny.
Obchodní znaèky:
 STAR ZINC série Hxx;
 ALCABRIGHT ;
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* CÍN *
Vysoce lesklý kyselý (sulfátový) proces.
Lesklý kyselý (sulfátový) speciální proces pro electrické
kontakty, velmi snadná rozpustnost (nízkoorganická).
Obchodní znaèky:
 TIN MET ;
 TIN MET EVO ;

* ZLATO *
Lesklé zlacení v málo kyselém procesu, mnoho slitin a
barev; zlacení v málo kyselém a neutrálním procesu,
mnoho slitin a barev.
Èisté zlato a slitiny zlata  málo kyselý proces
pro elektronický prùmysl.
Obchodní znaèky:
 AUROBRIGHT;
 AUROSENE;
 AUTRANEX a PURGOLD ;

* CHROM *
Katalyzátor a sniování výparù pro Chrom 6+, dekorativní
proces s nízkou koncentrací CrO3.
Nový èistì modrý dekorativní tøívalentní chrom.
Vysoká rezistence k SST tøívalentního chromu duplex
chrom.
Obchodní znaèky:
 CHROME CATALYST ;
 DEFOAM CRNF ;
 STAR WHITE CHROME ;

* PASIVACE *
Pro zinek:
 Klasická pasivace hexavalentním chromem: bílá, modrá,
lutá, lutá duha, èerná a zelená (olive drab).
 Klasická posivace tøívalentním chromem pro kyselý zinek,
alkalický zinek a zinkové slitiny: bílá, modrá, lutá, lutá
duha, èerná .
 Tøívalentní chrom v nanotechnologické pasivaci pro
kyselé a alkalické zinkování.
Obchodní znaèky:
 SILVERCOAT ;
 GOLDCOAT ;
 BLACKCOAT ;
 GREENCOAT ;
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Pasivace dalích kovù:
Bezchromová pasivce mìdi (organická).
Bezchromová a bezzinková pasivce støíbra (organická).
Konverze chromhliník, lutá duhová a bezbarvá.
Nanotechnologická konverze hliníku, bez
hexavalentního chromu.
Obchodní znaèky:
 CUPROFIX ;
 SILVERFIX ;
 ALLUCOAT ;

* TOPCOAT A TÌSNÌNÍ *
Topcoat pro pasivaci zinku.
Akrylické tìsnìní na vodní bázi, lesklé a satén.
Speciální Topcoat pro redukci povrchového napìtí;
tesnìní a odpuzování vody.
Obchodní znaèky:
 IDROLACK ;
 IDROLACK SATIN ;
 DRYTOUCH a OILTOUCH dewatering;
 TORQUE SPEED

* ANTIQUE PATINA *
Antická patina pro mìï, mìï, støíbro, ocel.
Elektrolytická zbraòová èerò. (Niklová a bez
niklu) ocel a èernìní oceli za tepla i za studena .
Obchodní znaèky:
 BLACK ANTIQUE ;
 BRONZE ANTIQUE ;
 PATINIT a PATINIT BLACK ;
 COPPEROLD ;
 SILVEROLD ;
 IRONBLACK ;
 NIBLACK a SUPER NIBLACK ;

* METALIZACE *
Úplná metalizace ABS a dalích plastù. Obchodní znaèky:
 PROMET

* DALÍ VÝROBKY *
Odstraòovaè barev a kovù z výrobkù i závìsù.
Bezbarvé laky na vodní i rozpoutìdlové bázi .
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