numéro thématique: le traitement de surface revalorise les objects (d’art) abimés par le temps

Waardevolle objecten restaureren bij Phibo
Industries
Heeft u een oldtimer die aan een
opknapbeurt toe is? Wilt u de juwelen
van uw geliefde in ere herstellen? Of
moeten uw meubelen en kunstvoorwerpen dringend gerestaureerd worden? Dan kunt u bij Phibo terecht.
Phibo heeft een uitgebalanceerd
gamma straalapparatuur in huis voor
uiteenlopende toepassingen gaande
van grote industriële instapstraalsystemen over compacte manuele handprocescabines tot microstralers. De installaties garanderen stuk voor stuk een
controleerbare en efficiënte behandeling van uw favoriete voorwerpen. Uw
geliefkoosde objecten verdienen alleen
het allerbeste!
Het Mobiel Compact Straal- en Stripsysteem (MCS²) ontwikkeld door Phibo
Industries kan voor heel wat toepassingen ingeschakeld worden, waaronder het gecontroleerd luchtgommen
van hout en het ontlakken, ontroesten
en opruwen van metalen oppervlakken. Met het MCS² luchtgomtoestel
kan u dus oude laklagen of corrosie
verwijderen zonder het onderliggende oppervlak van bv. uw oldtimer te
beschadigen. Na het strippen heeft het
oppervlak terzelfdertijd de ideale ruwheid om een goede hechting te garanderen van de lak/primer die wordt aangebracht. Het MCS² laat het toe om
een oldtimer op een efficiënte en pro-

fessionele wijze in een minimum van
tijd te ontlakken, waar men voordien
dagen spendeerde aan het manueel
opschuren van de geliefde oldtimer.
Hoeft u slechts bepaalde zones lokaal
te behandelen (bv. lasnaden of roestvlekken op uw oldtimer), dan Phibo
het Mobiel Vacuüm Straal-en Stripsysteem (MVS²) inzetten. Dit systeem
heeft als grote voordeel stofvrij te werken. Wilt u echter grote oppervlakken
behandelen, is het aangeraden om te
opteren voor het MCS² dat een hoger
rendement biedt.

Naast de geschikte apparatuur voor
o.a. het behandelen van prestigieuze
oldtimers heeft Phibo Industries ook
microstralers voor het behandelen van
juwelen en kunstobjecten. Met onze
microblasters kunnen dergelijke kleine
en delicate oppervlakken o.a. matteren, ontbramen, polijsten, reinigen en
satineren. Daarnaast kunnen met deze
toestellen ook harde materialen zoals
glas en staal doorboord worden. De
kunstliefhebbers onder u kunnen met
de Phibo microstralers zeer delicate
kunstobjecten gecontroleerd gaan restaureren. Of het nu gaat om grote voorwerpen of kleine delicate objecten, bij
Phibo Industries vindt men de geschikte straalapparatuur.

Voor meer informatie:
Phibo Industries
Philippe Bourdeaud’hui

Onderdeel van een oldtimer (Chevrolet Chevelle 1970) waar de koplampen in verwerkt
zitten
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