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SEAL INOXTM laat RVS onderdelen gemakkelijk
monteren. De geïntegreerde wrijvingsverlager in
deze speciale coating voorkomt de koudlas tijdens
het monteren. Het fenomeen galling (koudlas)
ontstaat bij schroefdraadverbindingen van RVS.
Galling is een vorm van slijtage veroorzaakt door
adhesie tussen twee glijvlakken. Met name bij
bout-moer verbindingen van RVS treedt dit
fenomeen zeer snel op. Waarna de bevestiging
onbruikbaar is en enkel een haakse slijper nog een
helpende hand kan bieden. Met SEAL INOX zijn uw
bevestigingsartikelen beschermd tegen galling en
worden montagetijden enorm gereduceerd. Na
jaren van dienst is de bevestiging nog eenvoudig te
demonteren.

http://www.youtube.com/watch?v=TQGM3Tip53g
Or search for: Stainless Steel Thread Galling Fasteners
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Het fenomeen koudlas ontstaat bij schroefdraadverbindingen van RVS. Vooral als deze verbindingen
machinaal in elkaar worden gezet, ontstaat er een
hoge mate van wrijving waardoor het draad gedeelte
van bijv. bout en moer met elkaar versmelten (dit kan
echter ook voorkomen bij het handmatig aandraaien).
Bij normaal koolstofstaal komt dit ook wel eens voor.
Echter zeker niet in de mate waarin het bij austenitisch
roestvaststaal voorkomt. Het koudlas effect is echter
te voorkomen door middel van het aanbrengen van
een oppervlaktebehandeling op een van de twee
delen van de schroefverbinding. Vroeger paste men
het aanbrengen van een zinklaag op de moer toe.
Hedendaags is het veel interessanter om te kiezen voor
SEAL INOX, een nog lagere wrijvingscoeffcient met een
zichtbaar andere oppervlaktebehandeling.
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SEAL INOX wordt standaard in zilvergrijs aangeboden
maar kan ook worden geleverd in Zwart of Transparant.
Door het aanbrengen van één laag (SEAL INOX)
wordt de wrijvingscoefficient verlaagd. En door het
aanbrengen van twee lagen (SEAL INOX+) wordt het
oppervlak volledig egaal grijs of matzwart. Zodoende
kan men INOX onderdelen toch van een zwarte kleur
voorzien.
Naast de wrijvingsverlagende eigenschappen biedt
SEAL INOX+ ook een chemische weerstand tegen
bijvoorbeeld chloriden. Deze chemische bescherming
zorgt ervoor dat er toch gekozen kan worden voor INOX
terwijl dit normaliter wordt vermeden in combinatie
met chemische stoffen.
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Testresultaten behandelde producten in een ontvettingsmiddel

SEAL INOX+ Zwart
Ook in mat zwart leverbaar.
Vet gebaseerd
product door derden

SEAL INOX
Zilver

SEAL INOX
Transparant

■

Technische kenmerken

■
■
■
■
■

Voorkomt galling (koudlas, griperen van INOX).
Vertraagt contactcorrosie.
Wrijvingsweerstand volgens DIN EN ISO 16047: 0,09 - 0,14 µ
Zeer dunne laag 5 µm ±2, ideaal voor bevestigingsartikelen.
Beschermt tegen chemicaliën zoals zuren, basen, oliën benzine, enz...

■
■
■
■

Beschikbaar in Zilvergrijs - Matzwart - Transparant
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).
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