
KLUCZOWE CECHY
Seria Apticote 460 cechuje się wieloma 
właściwościami dodatkowymi, takimi jak:
 • Wysoka twardość — do 900–1000 Hv
 • Łatwe wyjmowanie wyprasek z form i doskonała 
ochrona przed przywieraniem
 • Klasyfikowana, niklowa/polimerowa powierzchnia 
styku o wysokiej integralności
 • Doskonała odporność na zużycie
 • Niskie tarcie dynamiczne od 0,10 do 0,15
 • Niskie tarcie statyczne — 0,06 pod wysokimi 
obciążeniami
 • Grubość powłoki 12–50 μm
 • Aprobaty (zgodność z wymogami) USDA i FDA
 • Łatwe zmywanie

KOMPOZY T Y NIKLOWE
Rodzina powłok Apticote 460 łączy właściwości ochronne polimerów o niskim współczynniku tarcia 
z odpornością na korozję niklu. W przypadku aplikacji na stopy żelaza (w tym stal nierdzewną), stopy 
aluminium lub tytan powłoki Apticote 460 zapewniają szczególnie wysoki poziom odporności na zużycie, 
stałą smarowność i brak przywierania. Inwestycja w powłoki Apticote 460 może istotnie zwiększyć 
wartość produktu i w wielu przypadkach umożliwia redukcję kosztów.

Seria Apticote 460 może być stosowana na szerokiej 
gamie materiałów bazowych, w tym aluminium, stalach (w 
tym stali nierdzewnej), stopach miedzi i tytanie. Tolerancje 
wykończenia i standardy wykończenia powierzchni zwykle 
odnoszą się do stanu elementów przed rozpoczęciem 
obróbki. Często należy wykonać pewną końcową obróbkę 
cieplną, która, w zależności od materiału i parametrów, 
może wiązać się z temperaturami do 400°C.
W zależności od formuły, zakres temperatur roboczych 
powłok serii Apticote 460 wynosi od -115°C do 260°C.

PODŁOŻA

Powłoki o niskim współczynniku tarcia Apticote 460 
uzyskują 4-krotnie wyższą odporność na zużycie 
adhezyjne niż nikiel bezprądowy w próbach ślizgowych 
sworzeń/tarcza przy twardości w zakresie 750–1000 Hv. 
Ponieważ powierzchnia zewnętrzna jest polimerowa, 
powłoki Apticote 460 są nieodpowiednie do warunków 
cechujących się intensywnym ścieraniem.

WYSOKA ODPORNOŚĆ NA ZUŻYCIE ADHEZYJNE

W zależności od formuły Apticote 460 przekracza 
1500 godzin w próbie mgły solnej i wykazuje znacznie 
wyższą odporność na korozję niż standardowe powłoki 
z niklu bezprądowego. Seria Apticote 460 wykazuje 
ponadto imponującą odporność na wiele powszechnie 
stosowanych substancji chemicznych.

ODPORNOŚĆ NA KOROZJĘ

Dzięki zastosowaniu polimerów o niskim współczynniku 
tarcia powierzchnia powłok serii Apticote 460 jest gładka 
i śliska. W wielu przypadkach tarcie statyczne zmniejsza 
się (nawet do wartości rzędu 0,06) wraz ze wzrostem 
obciążenia, co eliminuje drgania cierne i niepożądane 
wibracje. W zastosowaniach wymagających braku 
przywierania i łatwości wyjmowania wyprasek z form 
seria Apticote 460 wykorzystuje polimery o niskiej 
energii powierzchniowej.

TRWAŁA SMAROWNOŚĆ

APTICOTE 460 RODZAJE I CECHY

Apticote 460H Optymalna odporność na zużycie. Twardość powłoki 
można dopasować do konkretnych wymagań.

Optymalna odporność na zużycie i maksymalna 
odporność na korozję. Aprobata i zgodność z 

wymogami FDA.
Apticote 460C

Apticote 460G

Apticote 460M

Połączenie wysokiej twardości (1000 Hv) i 
smarowności (niskie tarcie). Aprobata i zgodność z 

wymogami FDA.
Do trudnych zastosowań wymagających braku przywierania i 
kontaktu z agresywnymi produktami. Aprobata i zgodność z 

wymogami FDA.

Polymer

Graded interface (post-blasting)

Nickel

Apticote 460

NIKLOWA/POLIMEROWA POWIERZCHNIA STYKU O WYSOKIEJ 
INTEGRALNOŚCI

ZALETY EKONOMICZNE
Seria Apticote 460 umożliwia także znaczną redukcję 
kosztów poprzez opracowanie rentownych możliwości 
stosowania nowych materiałów. Dzięki zastosowaniu 
odpowiedniej odpornej na korozję powłoki Apticote 460 
część wyprodukowana np. ze stali nierdzewnej często 
może zastąpić podzespół z droższego stopu metali, a 
jednocześnie zapewnić lepsze parametry.

Seria Apticote 460 jest oferowana we współpracy 
z firmą General Magnaplate. Firma Poeton jest 
jedynym brytyjskim licencjobiorcą powłok Nedox 
firmy Magnaplate.

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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