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VIE DES ENTREPRISES

Twee grote Franse OEM’s keuren 
Zintek® 200 SL F goed
Het twee-laags systeem van Atotech, Zin-

tek® 200 SL F, is goedgekeurd om te vol-

doen aan de Franse OEM-normen voor 

de bescherming van bevestigingssystemen. 

“De zinkvloklagen bieden een geavan-

ceerde corrosiebescherming en voldoen 

aan de eisen van een aanzienlijk aantal 

-

siebescherming, gecontroleerde wrijvings-

eigenschappen en een verminderd aantal 

coatinglagen, vertegenwoordigt Zintek® 

perfect in lijn met de hoge eisen van de 

Atotech OEM Manager Frankrijk uit, die 

het goedkeuringsproject leidde. 

Naast de zeer goede hechtingseigenschap-

pen toont Atotech’s Zintek® 200 SL F een 

uitstekende kathodische corrosiebescher-

ming. Volgens de normen voor bescher-

ming van bevestigingssystemen moet een 

coating, gedurende minimaal 600 uur de 

corrosiebestendigheid behouden in de 

neutrale zoutsproeitest (ISO 9227), zon-

der corrosie van het basismetaal. Zintek® 

200 SL F overtreft dit en houdt meer dan 

1000 uur aan zonder te roesten. 

In tegenstelling tot conventionele anti-cor-

rosiesystemen, die zijn gebaseerd op zink-

vloklagen die bestaan uit twee grondlagen 

en één toplaag, bespaart Atotech’s Zintek® 

200 SL F-systeem één laag door slechts 

twee zelfsmerende corrosiebeschermings-

lagen op te nemen met een gecontroleer-

met een drielaags systeem, zorgt het zilve-

ren grondlaag tweelaags systeem met ge-

integreerd smeermiddel voor een kleinere 

stabiele COF oplevert in het bereik van 

0,12 tot 0,18. 

Zintek® 200 SL F voldoet aan de wrijvings-

vereisten die door beide OEM’s zijn ge-

aluminium, gegalvaniseerd staal en staal 

met e-coating. Zelfs met twee gesmeerde 

lagen vertoont de Zintek® 200 SL F-oplos-

het systeem aanbevolen voor het coaten 

van bevestigingsmiddelen en onderdelen 

met veiligheidslabels. 

FUNCTIES EN VOORDE-

LEN VAN ZINTEK® 200 SL F 

-

teem, goedgekeurd voor normen ter 

bescherming van bevestigingssystemen 

-

vestigingsmiddelen en onderdelen met 

veiligheidslabels 

van 0,12 - 0,18 zonder een stick-slip ef-

fect 

uur NSST tegen corrosie van basis- 

metaal 

van basismetaal, zelfs met betrekking tot 

de geometrie van complexe onderde-

len. 
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