
Siła firmy Poeton leży w całkowicie zautomatyzowanych 
liniach z unikatowym systemem kontroli, który 
precyzyjnie utrzymuje stały skład chemiczny kąpieli i 
zapewnia niezmienną prędkość nakładania.

Powłoki z niklu bezprądowego Apticote 400 mogą być 
nakładane w bardzo cienkich warstwach (minimum 5 
μm) z zachowaniem spójności i precyzji wymiarowej na 
większości podłoży metalowych, takich jak stal miękka, 
stal nierdzewna, żeliwo, aluminium i tytan. Dzięki 
temu projektant może wybrać podłoże i części łączone 
według zapotrzebowania na wytrzymałość, lekkość lub 
odporność na korozję.

KLUCZOWE CECHY I ZASTOSOWANIA
 • Wysoka odporność na 
zużycie
 • Możliwość utwardzania 
do 1000 Hv
 • Doskonała ochrona 
przed korozją
 • Bardzo wysoka 
dokładność nakładania
 • Zakres grubości 5–50 μm
 • W pełni jednolite 
pokrycie
 • Brak obróbki końcowej
 • Powlekanie większości 
metali
 • Doskonała ochrona 
przed zużyciem 
ciernokorozyjnym

 • Zawory
 • Pompy
 • Występy i koła zębate
 • Tłoki hydrauliczne
 • Formy i wytłaczarki
 • Noże
 • Obudowy
 • Mocowania i sprzęgła
 • Lustra i reflektory
 • Złącza paliwowe
 • Podzespoły podmorskie
 • Urządzenia medyczne

W warunkach tarcia nakładana bezprądowo połoka 
niklowa Apticote 400 ogranicza zużycie podłoży, takich 
jak stal nierdzewna, o ponad 50%. W warunkach adhezji 
metal-metal seria Apticote 400 zapewnia jeszcze lepszą 
ochronę przed zużyciem. Twardość matrycy niklowej 
Apticote 400 może zostać zwiększona do 1000 Hv 
poprzez obróbkę cieplną w temperaturze 400˚C. 
Doskonała kontrola procesu gwarantuje najwyższą 
jakość oraz wysoką twardość powłoki bez wywierania 
na nią nadmiernych naprężeń resztkowych, które 
powodują kruchość.

NISKIE ZUŻYCIE I WYSOKA TWARDOŚĆ

BEZPR ĄDOWE POWLEK ANIE 
NIKLEM
Seria niklu bezprądowego Apticote 400, nakładana przy użyciu złożonego rozwiązania, zapewnia 
wyjątkowo równomiernie rozprowadzoną powłokę. Szeroka oferta umożliwia wybór powłoki spełniającej 
wymagania dotyczące odporności na zużycie, ochrony przed korozją (nawet w skrajnych środowiskach 
pracy) i wyglądu zewnętrznego. 

Ochrona przed korozją przy użyciu niklu bezprądowego 
opiera się na integralności powłoki. Nie jest to warstwa 
tracona i oferuje wyłącznie barierę dyfuzyjną. Wysoka 
specjalizacja w zakresie powlekania i kontrola jakości 
procesu firmy Poeton ograniczają wady powłok do 
minimum.

OCHRONA PRZED KOROZJĄ
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WYTRZYMAŁOŚĆ NA NATRYSK SOLNY W GODZINACH

Dzięki potencjałowi B+R firma Poeton opracowała 
optymalne sekwencje obróbki wstępnej dla każdego 
typu podłoża, co umożliwia pewne nakładanie powłok 
serii Apticote 400 na materiały takie jak tytan i 
aluminium, a także bardziej typowe stale techniczne i 
nierdzewne.

MATERIAŁY PODŁOŻA

APTICOTE 400 RODZAJE I CECHY

Apticote 400N Maksymalna odporność na obciążenia 
dynamiczne i ogólna ochrona przed zużyciem

Apticote 400N Obróbka cieplna dla lepszej odporności na 
zużycie

Apticote 400P Maksymalna ochrona przed korozją

Apticote 400D Ochrona przed korozją w skrajnych warunkach 
środowiskowych

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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