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Een DUPLEX® coating is de ideale behandeling
voor onderdelen die moeten voldoen aan de
strenge eisen die worden geformuleerd in de
ETAG 006 norm. Dit type coating is opgebouwd
uit een elektrolytische basislaag in combinatie
met een organische topcoat. Dit garandeert
een extreem hoge corrosiebescherming met
chemische weerstand. Dankzij de chemische
resistentie en hoge corrosiewering is deze oppervlaktebehandeling uitermate geschikt voor
uiteenlopende toepassingen zoals de offshore,
industrie, bouw en stallenbouw.
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Elektrolytische zinklagen worden doorgaans gepassiveerd of gechromateerd (men spreekt van chromatering bij gebruik van zeswaardig chroom). Door
gebruik te maken van de unieke eigenschappen van
een gepassiveerde zinklaag (vrij van zeswaardig
chroom) met een organische topcoat worden zeer
goede corrosiebestendigheden verkregen.
DUPLEX® is beschikbaar in verschillende kleuren;
rood - groen - geel - bruin - donkerbruin - blauw - zwart
en zilvergrijs. Onderstaande corrosiebestendigheden
gelden voor de zilvergrijze topcoat.

DUPLEX® biedt de grootst mogelijke weerstand waar
extreme omgevingsfactoren een rol spelen. Het
gebruik van RVS in zwembaden kan aanleiding geven
tot corrosie onder invloed van het hoge chloridegehalte en ozon in de omgeving. DUPLEX® is een
superieur alternatief, zoals te lezen is in een artikel uit
een technisch vakblad. Tevens is DUPLEX® ideaal voor
onderdelen die worden toegepast in kustgebieden met
zouthoudende vochtige lucht, industrie en stallenbouw
waarbij de sterke ammoniakuitstoot een belangrijke
factor is. De topcoat is immers goed bestand tegen
agressieve zuren, logen en gassen.

Bent u op zoek naar een goede corrosiebestendigheid alsook chemische resistentie dan is DUPLEX®
uitermate geschikt, 15 ronden kesternich resistentie
(met 2,0L SO2) zijn geen uitzondering.

Om een onderscheid te maken in de verschillende
DUPLEX® series worden de namen uitgevoerd met de
corrosiebestendigheid bijv, DUPLEX® 1000, met 1000
uur zoutsproeineveltest volgens DIN 50 021 NSS.
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Technische kenmerken
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Vertraagt contactcorrosie.
Beschermt tegen chemicaliën zoals zuren, basen, oliën benzine, enz...
Beschikbaar in 8 verschillende kleuren, standaard zilvergrijs.
Kan voorzien worden van extra wrijvingsverlager (GZ).
Behandelingstemperatuur < 220°C => geen vervorming, geen verlies aan hardheid.
Voldoet aan ELV (2000/53/EG): Vrij van Chroom, Cadmium, Nikkel, Lood, Kwik, Molybdeen.
Voldoet aan RoHS (2002/95/EG).

Duroc n.v.
Moerelei 149
2610 Antwerpen

700 uren

8 ronden

bij 14 µm ±2

1000 uren
1300 uren
2000 uren

12 ronden
15 ronden
20 ronden

bij 18 µm ±2

t. +32 (0)3 821 01 50
f. +32 (0)3 821 01 60

bij 22 µm ±2

* DIN 50 021 NSS

bij 22 µm ±2

** DIN 50 018
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