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THEMA

Met Pantatec Ultimate een beter 
straalresultaat en een betere coating

Ruwheid en reinheid zijn twee be-

langrijke voorwaarden voor een juiste 

hechting van de coating. Wat reinheid 

betreft maakt Pantatec Ultimate het 

verschil. De toevoeging van dit mid-

del aan een metallisch straalmiddel 

zorgt voor ontvetting en voor verbe-

tering van het straalresultaat. Vetten 

en oliën worden effectief en grondig 

van het straalmiddel, uit de straal-

installatie en van het straalproduct 

verwijderd. Op een poedercoating 

moet tegenwoordig 15 tot 20 jaar 

garantie worden afgegeven. Dan is de 

zekerheid van een goede vetvrije on-

dergrond van eminent belang. Daar 

zorgt Pantatec Ultimate voor!

PANTATEC ULTIMATE 

Het product kan eenvoudig direct aan het 

straalmiddel worden toegevoegd. Het ver-

mengt zich tijdens het straalproces continu 

met het straalmiddel en heeft meteen zijn 

uitwerking. Korte tijd na de eerste toevoe-

ging is duidelijk zichtbaar, dat het straalmid-

del zuiverder en vloeibaarder is. De ge-

straalde oppervlakken zijn metaalachtiger 

straalproces vrijkomt, kleeft niet meer aan 

het olie- en vetlaagje dat zich op het straal-

middel en het werkstuk kan bevinden. De 

zeef kan het straalmiddel weer effectief en 

door stof, verkleefd met olie en vet. Zo 

kunnen metaaloppervlakken zonder de 

gewoonlijke voorreiniging (wassen, dro-

gen) worden gestraald en/of zonder rei-

niging achteraf direct worden gecoat. Het 

gestraalde en afgewerkte metaaloppervlak 

blijft de gewenste kenmerken behouden. 

Donkere verkleuringen zoals bij gietdelen 

worden zo vermeden. Tijdens het straal-

proces behoudt het straalmiddel de beno-

digde eigenschappen.

AUTOMATISCHE  
DOSERING

Om een optimaal straalproces te reali-

seren heeft fabrikant Pantatec ook een 

doseerapparaat ontwikkeld, de Injecto. 

Hiermee wordt Ultimate automatisch toe-

gevoegd aan het straalmiddel. De Injecto 

is verbonden met de aansturing van de 

straalinstallatie, waardoor Ultimate alleen 

wordt toegevoegd als de installatie actief 

is. Met een bedieningspaneel wordt de 

gewenste hoeveelheid Ultimate ingesteld. 

-

raadtank moet worden bijgevuld. Dit kan 

handmatig of automatisch met een aan-

EENVOUDIGE  
INSTALLATIE 

De Injecto kan eenvoudig op elke nieuwe 

en bestaande straalinstallatie worden ge-

plaatst. Daarvoor is een elektrische aan-

sluiting en een 6 bar persluchtaansluiting 

nodig.

VERMINDERING BRAND-
GEVAAR

Een bijkomend voordeel van de reinigen-

de werking van Pantatec Ultimate is de 

vermindering van brandgevaar in de straal-

Magistor straaltechniek 
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Lakschade omwille van onvoldoende reiniging 
van substraat

van Pantatec.

Pantatec

Arbeidsvriendelijk bijvullen van doseer- 
apparaat Injecto


