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További információkat a következő 

oldalakon találhat 

www.henkel-epol.com 

www.derouging.com 

www.hplg.at 

   

Kérem vegye fel velünk a 

kapcsolatot 

info@henkel-epol.hu 

A felület biztosítja 

a termék értékét 

 

SYSTEM 

CERTIFICATION 
 

ISO  

9001 | 14001 

█ Fémek felületkezelési eljárásai 

Kémiai pácolás, kémiai polírozás, elektro-

kémiai és kémiai sorjátlanítás, elektro-

kémiai polírozás, passziválás, rúzstalanít-

ás, professzionális repassziválás, ne-

mesacél festés, tisztatér kezelés, 

minőségbiztosítás management. 

 

 

 

 

 

█ Berendezések helyszíni 

felújítása 

Kémiai tisztítás, rúzstalanítás, repasszi-

válás, elektropolírozás, pácolás, passzi-

válás. 

 

 

 
 
 

█ Projekt mérnökség 
Kulcsrakész berendezések tervezése, 

kivitelezése. 

  

 

 

 

 

█ Technikai tanácsadás, oktatás 
Specifikációk felületkezelési eljárásokról, 

egyéb ötvözetekről, anyagválasztás, korró-

zióvédelem. 

 

 

 

 
 

█ Kutatás-Fejlesztés 
Fémfelületek  funkcionális alakulása, sajá-

tos összetevőjű elektrolitok kifejlesztése a 

fémek kémiai és elektrokémiai felület-

kezeléséhez, rúzstalanítási kutatási 

projektek. 

█ Rúzs megfigyelés 
HPLG Henkel Passive Layer Guard műszer 

segítségével a nemesacél felületén kiala-

kuló passzívréteg állapota vizsgálható. 

 

 

 

 

 

 

█ Vegyszerek és elektrolitok 
Elektrolitok, passziváló oldatok, pác- és 

tisztítószerek előállítása és kereskedelme. 

Szolgáltatásaink és 

termékeink áttekintése 

 

▌Alkotórészek 
Csövek, idomok, egyéb alkatrészek, 

hőcserélőcsövek/- lemezek, szelepek, 

szivattyúk, vezetőlemezek, tároló-, keverő-, 

csatlakozótartályok, kriosztátok, fermentá-

lók, keverőművek, alkatrészek, reaktorok, 

berendezések, komplett rendszerek 

 

▌Anyagok 
Nemesacél (1.4435, 1.4404/ 316L, 1.4539/ 

904L stb.), nikkel és nikkelötvözetek (Alloy 

59, Hastelloy®, Inconel®), duplex, 

alumínium, réz, nióbium, titán, cirkónium, 

szénacél.  

 

▌Alkalmazási területek 
Gyógyszeripar, vegyipar, biotechnológia, 

félvezetőipar, élelmiszeripar, kozmetikai 

ipar, erőművek, hűtőberendezések, 

hőtechnika, orvostechnika, gyógyászat, 

lég,- és űrutazás, építészet.  


