Zbiorcze zestawienie oferowanych us³ug

US£UGA
Z³ocenie
twarde

Z³ocenie
miêkkie

Z³ocenie
kwaœne
Z³ocenie
chemiczne

ZASTOSOWANIE

dekoracyjne
(0,1-1 m
m)
techniczne
(0,5-10 m
m)

dekoracyjne
(0,1-1 m
m)
techniczne
(0,5-10 m
m)

³adny wygl¹d
du¿a odpornoœæ
chemiczna
nie pasywuje siê
dobre
przewodnictwo elektryczne
bardzo dobra
przewodnoœæ stykowa
pow³oka 24 karat.
(czystego) z³ota, bez
dodatków stopowych
wysoka szczelnoœæ
pokrycia ju¿ przy ma³ej
gruboœci

UWAGI

koniecznoœæ
stosowania
podwarstw
brak szczelnoœci
antykorozyjnej

miêkka, ma³o
odporna
mechanicznie

podwarstwa

bez koniecznoœci
stosowania niklu jako
pdwarstwy

nieodpowiednie
na pow³oki
dekoracyjne

techniczne
(0,5-0,1 m
m)

pow³oka 100% z³ota,
bez dodatków stopowych
równomierna gruboœæ
pokrycia
dobra lutownoœæ
dobra przyczepnoœæ

koniecznoœæ
stosowania
podwarstw niklu
chemicznego
ma³a gruboœæ
bardzo miêkkie

Srebrzenie

dekoracyjne
techniczne
(2-60 m
m)

Srebrzenie
twarde
z dodatkiem
antymonu

ZALETY

dekoracyjne
techniczne
(2-60 m
m)

elbit@elbit.info.pl

pow³oka dekoracyjna
wysoki po³ysk
mo¿liwoœæ pasywacji
bardzo dobre w³asnoœci
dla technik wysokich
czêstotliwoœci
bardzo dobre
przewodnictwo elektryczne
bardzo dobre
przewodnictwo
temperaturowe
bardzo dobra
przewodnoœæ stykowa

wysoki po³ysk twardoœæ

pokrywanie siê
siarczkami i solami
srebra znacznie
zmniejszaj¹ce
przewodnoœæ
koniecznoœæ
stosowania
pasywacji
koñcowej

zawiera antymon
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Srebrzenie
chemiczne

ZASTOSOWANIE

techniczne

UWAGI

ZALETY

gorsza
lutownoœæ ni¿
w przypadku
z³ocenia
chemicznego

bardzo dobre w³asnoœci
w technikach wysokich
czêstotliwoœci
dobra przyczepnoœæ
wysoki po³ysk

dekoracyjne
Niklowanie

techniczne
podpow³oka
(2-20 m
m)

Niklowanie
chemiczne

Nikiel
czarny

MiedŸ
cyjankowa

techniczne
(5-60 m
m)
podpow³oka
(5-10 m
m)

du¿a odpornoœæ na warunki
atmosferyczne
stosowane jako podwarstwa
ze wzglêdu na w³asnoœci
wyg³adzania i szczelnoœæ
stosowane jako pow³oka
stykowa i przewodz¹ca
du¿a twardoœæ
brak doprowadzenia
pr¹dowego
dobra przyczepnoœæ
pow³oka stopowa
z zawartoœci¹ fosforu (2-15%)
du¿a odpornoœæ mechaniczna
du¿a odpornoœæ
antykorozyjna
pow³oka stykowa
bardzo wysoka twardoœæ
wysoka odpornoœæ
na œcieranie
du¿a plastycznoœæ
dobra przyczepnoœæ
wysoki punkt topnienia
dobra przewodnoœæ
elektryczna i cieplna
dobra lutownoœæ
dobre zachowanie
przy poœlizgu

uczula
nie stosowany
do kontaktu
z ¿ywnoœci¹ oraz
elementami, które
maja bezpoœredni
kontakt z ludzk¹
skór¹
nierównomierna
gruboœæ niklu na
detalu

brak po³ysku

dekoracyjne

czarny transparentny kolor

ma³a odpornoœæ
antykorozyjna
ma³a odpornoœæ
mechaniczna

podpow³oka
techniczne
(2-20 m
m)

osadza siê na prawie
wszystkich metalach
szczelna warstwa buforowa
dobrze przewodzi pr¹d
i ciep³o

matowa
ró¿owa barwa
aktywna
chemicznie

elbit@elbit.info.pl
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MiedŸ
kwaœna

ZASTOSOWANIE
podpow³oka
techniczne
(2-20 m
m)

dekoracyjne
Cynowanie

ochronne
techniczne
(4-20 m
m)

Anodowanie
twarde

Anodowanie
miêkkie

ochronne

Pomiary
gruboœci

w niektórych œrodowiskach
sprawdza siê jako pow³oka
antykorozyjna
pow³oka stykowa dobrze
lutowna
pow³oka dobrze przewodz¹ca
zwiêksza poslizg
du¿a wytrzyma³oœæ na korozjê

niska
temperatura
topnienia

wymaga
zapewnienia
dobrego po³¹czenia
elektrycznego

poprawia odpornoœæ
mechaniczn¹
poprawia g³adkoœæ
powierzchni
zapewnia warstwê
dielektryczn¹

nie chroni przed
substancjami
zasadowymi
wygl¹d zale¿y
w du¿ym stopniu
od jakoœci stopu
aluminium

czarne stosowane w optyce
i do barwienia radiatorów
du¿y wybór kolorów

wygl¹d zale¿y od
jakoœci stopu

wyg³adza zarysowania
homogenizacja powierzchni

uwypukla wady
odlewów
brak po³ysku

dekoracyjne
techniczne
(10-120 m
m)

jednolita barwa
ochrona przed korozj¹
ochrona przed zarysowaniami

temperatura
wygrzewania
oko³o 180 C

kontrola pow³ok
(0,01-20 m
m)

metoda szybka, nieniszcz¹ca

pomiar punktowy
lub skan
powierzchni

dekoracyjne
ochronne

dekoracyjne
techniczne

Szkie³kowanie

Malowanie
proszkowe

UWAGI

szczelna b³yszcz¹ca pow³oka
wolna od naprê¿eñ
plastyczna

techniczne
(4-20 m
m)

techniczne
(5-20 m
m)

Barwienie
aluminium

ZALETY

mo¿liwoœæ pomiaru kilku
warstw

Wykonujemy us³ugi dla klientów indywidualnych w obszarze renowacji sztuæców,
bi¿uterii oraz innych elementów ozdobnych.
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