
ANODOWANIE  TWARDE Z 
KOMPOZY TEM POLIMEROWYM
Seria Apticote 350 łączy twardość tlenku aluminium ze smarownością, odpornością na ścieranie i ochroną 
przed korozją polimerów fluorowęglowych. Polimer jest trwale blokowany w strukturze nowo utworzonej 
warstwy anodowanej, czego efektem jest twarda, stale nasmarowana i/lub ceramiczna powierzchnia.

KLUCZOWE CECHY
Seria Apticote 350 cechuje się wieloma właściwościami 
dodatkowymi, takimi jak:
 • Wyjątkowo niskie tarcie
 • Wysoka twardość
 • Bardzo niskie zużycie
 • Doskonała ochrona 
przed korozją
 • Optymalna kontrola 
grubości powłoki

 • Równomierne pokrycie
 • Brak konieczności 
obróbki końcowej
 • Brak przywierania
 • Brak zwilżania
 • Powlekanie wielu stopów 
aluminium

APTICOTE 350 OPTIONS

Apticote 350L Maksymalna twardość i odporność na ścieranie

Wyższa wytrzymałość zmęczeniowa

Wysoka wytrzymałość dielektryczna

Zgodność z wymogami FDA dotyczącymi produk-
tów żywnościowych i opakowań (brak przywierania)

Maksymalna twardość i smarowność

Apticote 350C*

Apticote 350R

Apticote 350F

Apticote 350D

Seria Apticote 350 zapewnia brak przywierania oraz 
ogranicza opór lub moment skręcający na początku ruchu. 
Polimer występuje ponadto na powierzchni, co ułatwia 
rozruch i montaż. Jest on oleofobowy i hydrofobowy, co 
oznacza, że zawierające go powłoki nie przyjmują oleju 
i wody oraz posiadają właściwości samoczyszczące. 
Seria Apticote 350F jest szczególnie przydatna w branży 
spożywczej.

BRAK PRZYWIERANIA/ZWILŻANIA

Powłoki anodowane na twardo z kompozytem Apticote 
350 są niezastąpione w przypadku braku smarowania. 
Dyspersja polimeru wewnątrz warstwy zapewnia niskie 
tarcie przez cały okres eksploatacji elementu, obniża 
zużycie powierzchni elementu stycznego i zmniejsza 
wytwarzanie ciepła w wyniku tarcia.

NISKIE TARCIE

TARCIE A STAL TWARDA

Aluminium Alloy 0.80

Electroless Nickel 0.55

Hard Chrome 0.50

Hard Anodised 0.35

Apticote 350D 0.10
Apticote 355*

Apticote 356

Maksymalna odporność na korozję

Brak przywierania zgodny z wymogami FDA

*Tylko przemysł lotniczy

Powłoki Apticote 350 zapewniają doskonałą ochronę 
przed ścieraniem w warunkach zużycia ślizgowego i 
adhezyjnego. Seria Apticote 350 nadaje się idealnie do 
stosowania na prowadnicach, łożyskach i kalibratorach, 
gdy wymagane są niskie drgania cierne.

WYSOKA ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE

10000

1000

100

10

1
Aluminium 

Alloy
Steel Hard 

Anodised Al 
Alloy

Standard 
Anodised/

PTFE

Apticote 350

WSPÓŁCZYNNIK ZUŻYCIA ADHEZYJNEGO — SKALA 
LOGARYTMICZNA

SWORZEŃ ZE STALI TWARDEJ A OBROTOWA TARCZA POWLEKANA — 
OBCIĄŻENIE 10 N/mm2

OCHRONA PRZED KOROZJĄ
Seria Apticote 350 zapewnia maksymalną ochronę 
przed korozją, łącząc warstwę anodowaną na twardo 
z uszczelnieniem antykorozyjnym i dodatkową barierą 
polimerową. Te zalety oraz aprobatę FDA posiada 
wersja Apticote 356.

Disclaimer
The information contained in this leaflet is intended for guidance. Whilst every effort is made 
to understand the environment in which the coating is designed to work, success can only be 
determined by trials and in-service testing.
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