
BLACHA K ADMOWA
Apticote 900 to proces elektrolityczny, który umożliwia wytwarzanie kadmowych powłok ochronnych 
na różnych materiałach bazowych, uzyskując stopień ochrony przed korozją nieosiągalny dla innych 
systemów powłok traconych. Przewyższa on powłoki na bazie cynku lub aluminium w warunkach 
agresywnej korozji, w tym w warunkach atmosferycznych oraz środowiskach słonych i zasadowych.

Po powlekaniu elektrolitycznym i obróbce cieplnej 
(w razie potrzeby) zwykle stosowana jest obróbka 
chromianowa, która nadaje powłoce powszechnie 
znany opalizujący niebieski/brązowy wygląd. Taka 
obróbka może podwoić odporność na korozję. Cienka 
powłoka przejściowa może utrzymać pierwotną 
jasność powłoki i nie wywiera istotnego wpływu na 
przewodność elektryczną ani podatność na lutowanie 
powierzchni. Powłoka z lakieru bezbarwnego może 
zapewnić dodatkową ochronę.

PASYWACJA CHROMIANOWA
Kadm zapewnia ochronę przed korozją dzięki 
unikatowemu działaniu warstwy „traconej”. W 
przypadku zastosowania jako powłoki na stalach lub 
innych metalach konstrukcyjnych podlega korozji 
preferencyjnej i zachowuje nieuszkodzone podłoże 
nawet w przypadku zarysowania powłoki. Zwykle 
grubość powłoki kadmowej wynosi od 5 do 25 μm, 
a własny współczynnik korozji jest mniejszy niż 1/15 
współczynnika dla stali.

JAK TO DZIAŁA

Powłoki kadmowe mogą być używane w zastosowaniach 
lotniczych, kosmicznych, górniczych, wojskowych 
i obronnych, morskich i nuklearnych. Kadm może 
także być stosowany na zabezpieczeniach pojazdów 
drogowych i rolniczych, taboru kolejowego i statków. 
Stosowanie kadmu na stykach elektrycznych w 
dowolnym sektorze także nie podlega ograniczeniom.

ZASTOSOWANIA

KLUCZOWE CECHY I ZALETY
 • Doskonała ochrona przed korozją (> 2000 godz. 
natrysku solnego)
 • Niskie tarcie (0,15 dla stali)
 • Plastyczność i samonaprawialność
 • Mały przyrost objętości przy utlenianiu, mniejszy niż 
w powłokach cynkowych lub aluminiowych
 • Brak szlifowania końcowego — gładka, estetyczna 
powierzchnia po powlekaniu
 • Możliwość pasywacji chromianowej dla lepszej 
ochrony przed korozją
 • Obróbka bez ścieków
 • Dłuższa ochrona przed korozją kluczowych elementów
 • Ochrona przed korozją galwaniczną między 
mocowaniami stalowymi a aluminiowymi
 • Ograniczenie momentu dokręcenia elementów 
mocujących i możliwość wielokrotnego demontażu
 • Ochrona mocowań i delikatnych mechanizmów przed 
zakleszczeniem
 • Uwzględnienie tolerancji produkcyjnych bez 
wykańczania
 • Wsparcie w zapewnieniu bezpieczeństwa części 
narażonych na duże naprężenia
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WYTRZYMAŁOŚĆ NA NATRYSK SOLNY W GODZINACH

WZGLĘDNY MOMENT DOKRĘCENIA — ŚRUBY O 
WYSOKIEJ WYTRZYMAŁOŚCI NA ROZCIĄGANIE
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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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