
POSREBRZANIE
Apticote 600 to specjalistyczna usługa posrebrzania oferowana przez firmę Poeton w jej brytyjskim 
zakładzie w Cardiff. Jest ona wykorzystywana przede wszystkim w branży lotniczej i obronności, a także 
do produkcji elementów elektronicznych.

Grubość powłoki wynosi zwykle od 10 do 25 mikronów. 
Kąpiel zawiera małą ilość rozjaśniacza (w celu uzyskania 
lekkiego połysku dla potrzeb styku elektrycznego), co 
zapobiega tworzeniu powłok o grubości skutecznej 
powyżej 50 mikronów.

GRUBOŚĆ

Produkty z serii Apticote 600 są odporne na wiele 
kwasów organicznych, a także wodorotlenki sodu i 
potasu. Jeśli zagrożeniem jest siarka, można zastosować 
specjalną ochronę przed zmatowieniem, która znacząco 
zwiększa stopień zabezpieczenia. Srebro nie jest 
zalecane w przypadku kwasów nieorganicznych, takich 
jak azotowy, chlorowodorowy, siarkowy itd.

ODPORNOŚĆ NA KOROZJĘ

Dominujące zastosowania: to ochrona przed wiązaniem 
i zużyciem ciernokorozyjnym stali nierdzewnej 
na elementach do zastosowań lotniczych, w tym 
wypustach i sprzęgłach. Posrebrzanie jest również 
często stosowane na stykach elektrycznych, nie tylko 
na różnych małych złączach, ale także na dużych płytach 
miedzianych do budowy słupów i elektrowni.

ZASTOSOWANIA

Powłoki srebrne serii Apticote 600 wyróżniają się 
niskim współczynnikiem tarcia, dzięki czemu stanowią 
idealną ochronę przed zatarciem (podczas przenoszenia 
metalu oraz późniejszego przywierania i zapieczenia). 
Posrebrzać można również śruby ze stali nierdzewnej, 
gwinty i części tytanowe.
Dzięki odporności na utlenianie seria Apticote 600 jest 
doskonała do zapobiegania zużyciu ciernokorozyjnemu 
(wypustów, sprzęgieł, obudowy) poprzez eliminację 
utleniania i późniejszego ścierania o odpady tlenkowe.

OCHRONA PRZED ZATARCIEM I ZUŻYCIEM 
CIERNOKOROZYJNYM

Wanny w zakładzie w Cardiff do srebrzenia mają 
wymiary 1200 x 600 x 600 mm, pojemność 400 litrów i 
maksymalną głębokość roboczą 550 mm. Zakład może 
obsługiwać duże elementy o masie do 50 kg.

POJEMNOŚĆ

Srebro zapewnia doskonałą ochronę przed zużyciem 
ciernokorozyjnym, a także odporność na korozję 
powierzchniową. Cechuje się ponadto wysoką 
przewodnością elektryczną i spełnia wymogi FDA dla 
zastosowań w przemyśle spożywczym i medycznym.

WŁAŚCIWOŚCI

NORMY
Firma Poeton pracuje zgodnie z wymaganiami szeregu 
norm BS ISO, AMS i MIL, które regulują różne aspekty 
powlekania, takie jak obróbka wstępna (przyczepność 
powłoki), grubość (w tym wymagania dla części 
gwintowanych), czystość, obróbka końcowa, metody 
badań i kontrole. W celu uzyskania informacji o 
konkretnych normach należy skontaktować się z firmą 
Poeton.

WSPÓŁCZYNNIK ODBICIA
Seria Apticote 600 zapewnia w pełni jasne i równomierne 
pokrycie, odbijające nawet 95% widocznego spektrum 
światła po wypolerowaniu.

PRZEWODNOŚĆ ELEKTRYCZNA
Dzięki wysokiej przewodności powłoka srebrna 
jest doskonałym rozwiązaniem do intensywnie 
eksploatowanych styków elektrycznych, w tym do 
wyłączników instalacyjnych i pierścieni ślizgowych.

PARA MATERIAŁÓW WSPÓŁCZYNNIK 
TARCIA

Stal nierdzewna – stal nierdzewna

Tytan –  tytan

Stal hartowana – stal hartowana

Stal kadmowana – stal

Srebro – stal nierdzewna lub tytan

0.80

1.00

0.35

0.20

0.18

Wyłączenie odpowiedzialności
Informacje zawarte w niniejszej ulotce mają charakter pomocniczy. Choć podjęto wszelkie 
starania w celu ustalenia parametrów planowanego środowiska pracy powłoki, optymalne 
parametry można wyznaczyć na podstawie prób i testów eksploatacyjnych.
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