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C&T Technics op EUROFINISH

C&T Technics bv is een totaalleveran-

cier voor de coatingindustrie m.b.t. 

chemisch en thermisch ontlakken,  

alsook voor de levering van chemi- 

sche voorbehandelingsprocessen, 

maskeermiddelen, ophanghaken en 

tape. Tevens is C&T Technics gespe-

cialiseerd op het gebied van che-

mische en thermische reiniging van 

industriële installaties afkomstig uit de 

kunststof verwerkende industrie, off-

shore en uit de voedingsindustrie. 

Industriële reiniging

C&T Technics bv is al ruim 25 jaar 

gespecialiseerd in het reinigen van 

warmtewisselaars (platen en buizen), 

filters, elektromotoren, extruders, 

transportkettingen en bakkerijge-

reedschap (zoals platen en koppels), 

door middel van thermische en/of 

chemische processen. Organische- 

en anorganische vervuiling worden 

gecontroleerd verwijderd zonder het 

basismateriaal aan te tasten. De te rei-

nigen producten worden gereinigd op 

basis van vooraf afgesproken proto-

collen. Het gehele proces wordt door 

ons gedocumenteerd. Indien gewenst 

wordt het materiaal geretourneerd 

inclusief het procesrapport met bijbe-

horende grafieken.

Ontlakken ten behoeve van 
de (poeder)coat industrie

C&T Technics ontlakt onder andere 

ophanggereedschap, afgekeurde stuk- 

ken en renovatiewerk. C&T Technics 

kan vrijwel alle metalen, zoals staal, 

aluminium en verzinkt staal ontlakken 

en gebruikt daarbij zowel chemische 

als thermische technieken. Het ont-

lakte materiaal kan ook geconserveerd 

worden, zodat deze gedurende het 

transport beschermd is tegen roest-

vorming. Het conserveringsmiddel 

wordt eenvoudig weggespoeld tijdens 

het daarop volgend voorbehandelings-

proces.

Chemie ten behoeve van 
de voorbehandeling bij het 
(poeder)coat proces

C&T Technics is tevens leverancier van 

reiniging/ontvettingsmiddelen en fos-

fateer-chemie voor sproei- en dompel 

installaties en hogedrukreinigers. Het 

assortiment omvat ook diverse manu-

ele reinigers voor het verwijderen van 

hardnekkige vetsoorten en inkt. 

Maskeermiddelen en 
ophanghaken ten behoeve 
van het (poeder)coat proces

C&T Technics is ook leverancier van 

maskeermiddelen en ophanghaken. 

Hiervoor zijn wij de exclusieve dea-

ler van EPSI voor de Benelux. EPSI is 

producent van een scala aan hoge-

temperatuur maskeertape en silicone 

stoppen en kappen. Doordat EPSI een 

eigen productieafdeling heeft, zijn wij 

in staat een constante hoge kwaliteit te 

leveren.
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Milieu

C&T Technics bv is in haar branche 

koploper inzake beperking van emis-

sies en het niet lozen van afvalwater. 

Onze SULEP (SUper Low Emission 

Plant) hoofdvestiging werkt met per-

manente gaswassers op de thermi-

sche ovens waardoor de emissies ca. 

80% lager liggen dan bij vergelijkbare 

bedrijven. Er is geen lozing van proces-

water dankzij de interne waterzuive-

ring en hergebruik oplossing. Dit alles 

maakt van C&T Technics een milieube-

wuste samenwerkingspartner voor alle 

reinigingswerk.

Uitbreiding

Sinds 1 januari 2016 maakt C&T Tech-

nics bv deel uit van de ABL technic 

groep. ABL is de grootste ontlakker ter 

wereld met momenteel 25 vestigingen 

in 14 landen. 

Per 15 Augustus heeft C&T Technics 

zelf een verdere uitbreiding gedaan 

door de overname van ENSO ontlak-

king te Echt. Deze vestiging gaat vanaf 

dat moment verder onder de naam 

C&T Technics Echt. 

Voor meer informatie:

C&T Technics

Marc Eilers

Powdercoat pen
Omschrijving van het pro-
duct

Kleurloos bindmiddel dat gemengd 

wordt met poederlak voor het retou-

cheren van gepoederlakte stukken.

Kan gebruikt worden op volgende 

ondergronden: aluminium, staal en 

hout.

Eigenschappen

Deze solvent gedragen lak op basis 

van verbeterde acrylaathars is speciaal 

op punt gesteld voor het retoucheren 

op poederlak en is stofdroog in enkele 

minuten. 

Gebruiksaanwijzing: 

Meng het poeder uit het plastiek dopje 

met de inhoud van het flesje. Schud 

goed gedurende 1 minuut en breng het 

product aan in dunne lagen. 

bindmiddel voegen;

temperatuur onder 15°, bij extreme 

warmte of vochtigheid;

30°C;

Description du produit

Liant incolore qui se mélange avec la 

poudre pour les retouches sur objets 

thermolaqués. Supports: aluminium, 

acier et bois. 

Caractéristiques 
- Laque solvantée acrylique modifiée. 

- Sec, exempt de poussière, en quel-

ques minutes. 

Mode d’emploi:

Mélangez la poudre du capuchon avec 

le liant du crayon. Secouez bien pen-

dant 1 minute et appliquez en couches 

minces. 

poudre au liant;

en plein soleil ou au-dessus de 65% 

d’humidité;

Voor meer informatie – pour plus 

d’informations:

Duthoo

Vincent Duthoo

registreer u voor een gratis bezoek  
op www.eurofinish.be.
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