
LAKIERNIA

Elektrotermia 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

Dział Produkcji
ul. Fabryczna 10

32-005 Niepołomice

Kontakt:
Lakiernia

tel. (12) 281 00 11 wew. 82
fax (12) 281 00 11 wew. 80

e-mail:
lakiernia@elektrotermia.com.pl
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REALIZACJE

Nasza lakiernia proszkowa świadczy usługi w zakresie malowania:

    - panele, blachy elewacyjne, 

    - rozdzielnie NN,

    - obudowy maszyn,

    - ogrodzenia,

    - wyposażenia siłowni,

    - lady sklepowe, 

    - regały,

    - elementy konstrukcyjne,

    - wszelkie elementy stalowe,
      ocynkowane,
      aluminiowe, nierdzewne.

LAKIERNIA PROSZKOWA

Maksymalne gabaryty malowanych elementów
dł. 3000 x wys.1500 x szer. 850 mm.

Malowanie proszkowe jest procesem, w 
którym suche , dobrze zmielone cząstki
pigmentu i żywicy są elektrostatycznie
ładowane i napylane na elektrycznie
uziemione przedmioty. Naładowany i 
napylony proszek przylega do powierzchni 
przedmiotu do czasu, gdy zostaje 
stopiony w jednorodną powłokę w piecu,
w wyniku działania wysokiej temperatury.
Farby proszkowe nie zawierają
rozcieńczalników, dzięki czemu są
bezpieczne dla środowiska. Farby
proszkowe chronią powierzchnię metalu
przed zadrapaniami, korozją, ścieraniem,
chronią również przed chemikaliami i
detergentami. Podnoszą wydajność procesu
nakładania powłok ułatwiając spełnienie
wymagań ochrony środowiska naturalnego.
Farby proszkowe mają zastosowanie w
bardzo wielu dziedzinach przemysłu. 

Oferujemy atrakcyjne ceny i krótki czas
realizacji zapewniając wysoką jakość
świadczonych usług. 

Trwałość i jakość powłoki lakierniczej 
są sprawdzane
cyklicznie badaniami w komorze solnej

Malowanie proszkowe za pomocą technologii
farb polimerowych zapewnia najlepszą
ochronę przed korozją, działaniem czynników
atmosferycznych i chemicznych. Jest to
najefektywniejsza a także jedna z
najnowocześniejszych metod pokrywania
metali. Dzięki zastosowanej kontroli 
parametrów procesów chemicznych oraz
badań fizycznych i mechanicznych,
uzyskane powłoki spełniają obowiązujące
normy.

Wychodząc naprzeciw ciągle rosnącym oczekiwaniom klientów, nasza firma uruchomiła w 2012
roku nowoczesną lakiernię proszkową z technologią gwarantującą doskonałe przygotowanie
i trwałość powłoki lakierniczej.

Nasza firma świadczy również usługi ślusarskie oraz cięcie laserowe i gięcie blach.
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