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Multi-metaal conversieproces bij 
lage temperatuur  
Omdat er steeds hogere kwaliteitseisen 

worden gesteld aan de te lakken onder-

delen, dienen tevens de voorbehande-

lingsprocessen verder geoptimaliseerd te 

worden om een optimale lakhechting en 

corrosiewering te garanderen. Het ES-

KAPHOR Z2000 C & ESKAPHOR P400 

NR systeem voldoet aan deze verwachtin-

gen en klanten die Qualisteelcoat gecerti-

In de zoutnevel corrosietest conform DIN 

EN ISO 9227:2006 haalt dit systeem hoog-

staande resultaten. Het systeem werd ont-

wikkeld voor sproei-installaties. Het gaat 

om een multi-metaal toepassing waarbij 

naast staal- en zink, ook aluminium legerin-

gen voorbehandeld kunnen worden. Het 

product bevat zo goed als geen fosfaten. 

Dit is een hele vooruitgang vergeleken 

met de klassieke middelen voor ijzerfosfa-

tatie. Het grote voordeel is de beperking  

van slibvorming in het productieproces en 

ook een sterke reductie van de fosfaten in 

Technisch functioneren warmtewisselaars, 

sproeikringen en sproeiers veel bedrijfsze-

kerder waardoor de onderhoudsinterval-

len aanzienlijk worden gereduceerd. Ver-

mits dit proces reeds bij 45°C kan ingezet 

worden, levert ESKAPHOR Z2000 C t.o.v. 

de conventionele ijzerfosfatatie aanzien-

lijke besparingen op in de energiekost.

Desgewenst kan de corrosiewering  van 

ESKAPHOR Z2000 C nog verder opge-

dreven worden met een passivatie op 

basis van ESKAPHOR P400 NR. Het is 

daarbij belangrijk dat er een kwalitatieve 

demi-spoeling voor de passiveringsstap 

aanwezig is.

ESKAPHOR P400 NR is een no-rinse sys-

teem hetgeen impliceert dat de delen die 

worden voorbehandeld, na de behande-

ling niet meer gespoeld dienen te worden 

met demi-water. Door het wegvallen van 

deze spoeling bekomt men een reductie 

in de waterhuishouding.

ESKAPHOR Z2000 C & ESKAPHOR P400 

NR kunnen makkelijk via pH-gestuurde 

doseerpompen aan de voorbehandelings-

baden toegevoegd worden waardoor met 

geringe kosten een constante kwaliteit be-

komen wordt.

Enkele voordelen van het ESKAPHOR 

Z2000 C & ESKAPHOR P400 NR sys-

teem zijn als volgt samen te vatten:

substraten

-

laars

-

pen
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Impact- en hechtingstesten na behandeling met EskaphorZ2000 C en Eskaphor P400 NR


