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Kaplama Süreci 

1. Boya haznesinin doldurulması

2. Kaplanacak parçalar toplu halde tambura 
       doldurulması  

3. Kaplama programının başlalması

4. Parçaların sürekli olarak IR ışını ile ısılması 
       ve aynı anda otomak kaplama

5.5. İşlem sonrası cila kurutma ve tamburun 
      boşallması

Farkı Görün

       sonraönce

Küçük parçaları boyama

Elektronik aksam

Kozmek Ambalaj

Ev Tipi Cihazlar

Menteşe Kapakları



       önce                         sonra

Hizmet AvantajlarıSaş ve Maliyet Avantajları 

ABS, ASA, HIPS, PA, PBT, PC, PE, PET, PMMA, PS, 
PP, PPS, PVC, SAN ve Karışımlarından yapılma 
parçalar

Küçük parçalarda malzemeyi koruyucu kat

Parça büyüklüğü < 150 mm, ağırlık < 20 g

Su ve çözücü bazlı cila sistemleri 

Dekor folyo ve baskı için koruyucu kaplamalar 

BeliBelirgin, tekrarlanabilir katman kalınlığı 

En küçük toleranslarda bile kolay montaj 

El terlemesine ve vücut yağlarına karşı dayanıklı

Çizilmeye dayanıklı yüzeyler, parmak izi                    
önleyici etki

UV ışınlarına dayalı cila sistemleri 

Yazı ve baskı alan yüzeyler

Sır eleSır elektrik iletkenliği parazi 

REACH- / RoHS uyumlu 

Teknik Avantajlar 

Made in Germany Amerika  -  Avrupa  -  Asya Farkı Görün

Kaplama işlemlerinizde ekonomik

Dökme malzeme kaplama – sır raf ve elleçleme 
maliye

Neredeyse sır ıskarta parça

Kaplamalı parçalar için düşük ambalajlama ve 
gönderim masrafları (dökme malzeme gönderim)

Hızlı Hızlı teslimat

Plask parçalarda yüksek sınıf metalik              
(Flip-Flop, granit, inci etkisi, mermer,..)

Özgün tasarımlar için geniş renk skalası 

Ham maddenizdeki bozulmuş ve yapılandırılmış 
yüzeylerin vurgulanması (örn, logolar)

Tutarlı yüzey yapısı

ÇÇevre dostu ve kaynakları koruyan teknoloji  

Her şey tek bir kaynaktan 

Fikrin ilk ortaya çıkışından seri üreme                
projeleriniz için uzman destek 

Ayrı numune alım işlemleri 

Cila gelişrme ve renk eşleşrme 

Büyük parler için toplu kaplama 

TTüm parametrelerin belgelendirilmesiyle          
yüksek sürece bağımlılık ve tutarlı kalite 

Sürekli kalite güvence 

Dünya çapında Alman QS standardını uygulayan 
ürem sahaları 

Birçok sektörde uzun yılların deneyimi ve            
tanınmış müşteriler
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