
SPIS TREŚCI

O firmie  2

Przygotowanie powierzchni 4

Cynkowanie 8

Cynk stopowy 12

Pasywacje 14

Uszczelnianie 20

Niklowanie 22

Chromowanie 24

Miedziowanie 26

Cynowanie 28  

Obróbka ścieków 30

Laboratorium 34

GENERACJE INNOWACYJNYCH TECHNOLOGII

LA
BO

RA
TO

RI
UM

 N
A 

NA
JW

YŻ
SZ

YM
 P

OZ
IO

M
IE

AUTOMATYZACJA PROCESÓW
ROZWIĄZANIA DOSTOSOWANE 
  DO POTRZEB KLIENTÓW

Systemy do obróbki powierzchniowej
  TECHNOLOGIE GALWANICZNE

KO
M

PLEKSO
W

A O
BSŁUGA

OCHRONA ŚRODOWISKA



2 O FIRMIE

Galwanotechnika – na tym się znamy! 

Początek firmy GALKOR to budowa własnej galwanizerni i świadczenie usług galwanicznych. Dzięki zdo-
bytemu w ten sposób doświadczeniu i chęci wychodzenia naprzeciw wymaganiom Klientów stopniowo 
rozszerzaliśmy swoją ofertę. Dziś należymy do ścisłej czołówki firm działających w branży galwanotech-
nicznej. Posiadamy zespół kompetentnych i doświadczonych specjalistów, którzy są zawsze do Państwa 
dyspozycji.

Nasze produkty posiadają certyfikat 
jakości ISO 9001 

Stale podnosimy jakość naszych wyrobów i usług oraz 
poszerzamy gamę produktów dostarczając innowacyj-
ne dla branży rozwiązania zgłaszane do ochrony pa-
tentowej. W naszych działaniach dążymy do synergii 
przemysłu z nauką – bo naszym mottem jest ciągły 
rozwój.

Zdobyte przez lata doświadczenie procentuje bogatą 
ofertą handlową oraz serwisową, a także profesjonal-
nym doradztwem w każdej dziedzinie galwanotechni-
ki. Zintegrowany system zarządzania jakością zgodny  
z ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015 i nowoczesny park 
maszynowy gwarantują produkcję urządzeń jak i kom-
ponentów chemicznych na najwyższym poziomie.

Nasz doświadczony zespół technologów z wieloletnią 
praktyką jest zawsze gotowy zaproponować optymal-
ne rozwiązanie pod konkretne wymagania.

O FIRMIE
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Posiadamy nowoczesne laboratorium

Posiadamy laboratorium wyposażone w nowoczesny sprzęt obsługiwany przez kompetentną kadrę 
specjalistów, gdzie wykonujemy kompleksowe analizy składów kąpieli, rozważamy problemy tech-
nologiczne, a przede wszystkim tworzymy nowe rozwiązania.

Stale szukamy nowych rozwiązań

Nie poprzestajemy na wykorzystywaniu dobrze sobie znanych technologii, ale nieustannie prowa-
dzimy badania nad udoskonaleniem i poszerzeniem gamy oferowanych komponentów. Nasz Dział 
Badań i Rozwoju poszukuje nowatorskich rozwiązań odpowiadających na konkretne potrzeby rynku, 
ale również wyprzedza te potrzeby, co stanowi wartość dodaną dla Klientów.

Dążymy do synergii przemysłu z nauką, nasi partnerzy to:

WARTO Z NAMI WSPÓŁPRACOWAĆ!

Sprawdzone produkty wysokiej jakości  
(potwierdzone certyfikatem ISO 9001)

Profesjonalne doradztwo technologiczne podczas  
uruchamiania technologii oraz w trakcie jej eksploatacji

Kompleksowa obsługa laboratoryjna

Wsparcie i szybka reakcja w przypadku zaistnienia  
problemów technologicznych

Indywidualne podejście do każdego Klienta

Bezpieczeństwo użytkownika

Rozwiązania kompatybilne z większością systemów

Partnerstwo oparte na wiarygodności i zaufaniu
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Sposób przygotowania powierzchni determinuje cały proces 

W każdej technologii galwanicznej najistotniejszym etapem całego procesu jest tzw. obróbka wstęp-
na, czyli sposób przygotowania powierzchni detali przed nakładaniem powłok. Powłoki galwaniczne 
wymagają bardzo starannego etapu przygotowawczego przed ich nałożeniem, aby mogły w prawidło-
wy sposób spełniać funkcję zabezpieczenia antykorozyjnego. Jest to jeden z czynników decydujących  
o ich trwałości. Najdroższe i najnowocześniejsze technologie, nie spełnią swojego zadania jeśli podłoże 
będzie przygotowane w niewłaściwy sposób, tak więc etap przygotowania powierzchni determinuje cały 
proces. 

W naszych rozwiązaniach proponujemy szeroką gamę skutecznych komponentów do przygotowania 
powierzchni: stali, znali, metali kolorowych oraz aluminium. Oferowane produkty spełniają wszystkie 
normy bezpieczeństwa pracy, są ekonomiczne i proste w konserwacji.

PRZYGOTOWANIE 
POWIERZCHNI

skoncentrowany środek odtłuszczający
na bazie kwasu fosforowego

skraca czas procesu trawienia 
w kolejnej operacji

praca w niższych zakresach 
temperatur 20-40°C

kąpiel nie wymaga płukania 
przed wytrawieniem

specjalna mieszanka surfaktantów zawartych 
w kompozycji tworzy wydajny i wysoce skuteczny środek

EKO-Clean 
S 101
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ATUTY TECHNOLOGII:

wydajność  
i skuteczność działania

optymalna żywotność  
kąpieli procesowych

wysoka jakość  
przygotowania powierzchni 
niezależnie od geometrii 
detalu

skoncentrowane jednoskładnikowe 
odtłuszczanie alkaliczne 

odtłuszczanie chemiczne

praca w zakresach 
temperatur 40-60°C

wytrzymałość  
i konkurencyjna cena

wydajne usuwanie szerokiej gamy olejów  
i zanieczyszczeń powszechnie występujących na stali

GALKOR 
CC 3000

Nasza gama produktów gwarantuje 
skuteczne i profesjonalne 

przygotowanie powierzchni

elektrochemiczne odtłuszczanie
alkaliczne na bazie wodorotlenku sodu

wysoka skuteczność działania
i wysoka jakość finalnej powłoki

praca w zakresach 
temperatur 50-70°C

aplikacja przez zanurzenie
lub natrysk

praca w zakresie gęstości prądu 1-7 A/dm2

GALKOR 
CE 6000 

plus
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PRZYGOTOWANIE 
POWIERZCHNI

SIV 6 GAL 800 – 600

SIV 51 GAL 800 – 051

SIV PERFEKT plus 36 AC GAL 836-036 Odtłuszczanie chemiczne

SIV PERFEKT plus 67 AE GAL 867-067 Odtłuszczanie elektrochemiczne

GALKOR CC 3000 Odtłuszczanie chemiczne

GALKOR CE 6000 plus Odtłuszczanie elektrochemiczne

GALKOR CE 8000 + Odtłuszczanie elektrochemiczne

EKO-Clean S 101
Odtłuszczanie kwaśne, połączone ze wstępnym usuwaniem 
tlenków, lekko pieniące, wodny roztwór związków powierzch-
niowo-czynnych na bazie kwasu fosforowego
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Odtłuszczania w postaci płynnej

Odtłuszczania w postaci płynnej, wydajne i skuteczne oczyszczanie powierzchni z wykorzystaniem odpowiedniej 
kompozycji środków powierzchniowo czynnych.

Odtłuszczania w postaci proszku

Alkaliczne odtłuszczania elektrochemiczne w postaci sypkiej, zawierające unikalną kompo-
zycję syntetycznych detergentów myjących w połączeniu z odpowiednio dobraną bazą soli 
nieorganicznych, przeznaczone do wszystkich metali:
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SIV 4 GAL 800-800 Alkaliczne odtłuszczanie chemiczne / elektrochemiczne

SIV 4 GAL 800-810 EM Dodatek do kąpieli odtłuszczających – zanurzeniowych o charakterze emulgującym

SIV 44 GAL 800-844 DEM Dodatek do mycia przez natrysk lub zanurzeniowo o działaniu demulgującym

SIV 28 GAL 800-028 Dodatek myjąco-trawiący

SIV 21 GAL 800-021 Bejca dla stali i żelaza zawierająca inhibitor trawienia

Wytrawianie 

Gdy powierzchnia jest wolna od tłuszczu, oleju i brudu, konieczne jest dalsze 
jej przygotowanie przez wytrawianie, aby usunąć wszelkie tlenki i rdzę, do tego 
procesu w naszej gamie produktów oferujemy:

Przygotowanie powierzchni stali i żelaza

Nasze wysoce skuteczne dodatki wydłużają 
żywotność kąpieli trawiących poprzez redukcję 
ataku kwasu na stal. 

Podstawą dobrego procesu cynkowania jest całkowite oczyszczenie powierzch-
ni stali, co optymalizuje wszystkie następujące etapy procesu. Nasze kompo-
nenty znakomicie sprawdzają się w najtrudniejszych warunkach pracy.
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Komponenty chemiczne wysokiej jakości do cynkowania 
alkalicznego i słabo kwaśnego 

Technologie do cynkowania oferowane przez GALKOR to komponenty chemiczne wysokiej jakości stwo-
rzone z myślą o potrzebach naszych Klientów, ale z jednoczesnym zachowaniem dbałości o środowisko 
naturalne.

CYNKOWANIE

Technnologie cynkowania

alkaliczne kwaśne
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Aplikacja
bęben

zawieszka

Temperatura pracy max [oC] do 45°C 20-70°C
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PASIV GAL 900-001

PASIV eco Ti GAL 900-003

PASIV blue GAL 910-010

PASIV STRONG GAL 900-011

PASIV Ti GAL 900-105

PASIV YELLOW (III) 

PASIV YELLOW F 900-066
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LAK SI GAL 710-1001

LAK GAL 700-100 (I)

LAK GAL 700-777 (W)

LAK GAL WA 7000-01
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 ALKALICZNE
błyszczące, bezcyjankowe 
technologie cynkowania

ATUTY TECHNOLOGII:

Wysoki stopień połysku nie obniżający  
plastyczności powłoki

Doskonała równomierność rozkładu grubości powłoki

Wysoka odporność antykorozyjna

Duża szybkość osadzania

Bardzo dobra przyczepność pod powłoki malarskie

Łatwa i ekonomiczna w eksploatacji

Brak w składzie metali ciężkich takich jak  
chrom (VI), kadm, kobalt, ołów, nikiel

Odporność korozyjna badana zgodnie z PN-EN ISO 9227 zależy od grubości powłoki, zastosowanej pasywacji,  
uszczelniacza, kształtu elementu, metody aplikacji.

ODPORNOŚĆ KOROZYJNA

START 400 h 600 h

GWARANCJA 
UZYSKANIA 

WYSOKIEJ JAKOŚCI 
POWŁOK W ZAKRESIE 

GĘSTOŚCI PRĄDU 
0.5 – 5 A/dm2
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SŁABO KWAŚNE
błyszczące, chlorkowe
technologie cynkowania

ATUTY TECHNOLOGII:

Odporność na przypalenia w wysokich gęstościach 
prądowych

Doskonała chromianowalność powłoki 

Lepsza odporność antykorozyjna 

Wysoka temperatura zmętnienia – stabilność 
elektrolitu do ok. 45°C 

Bardzo dobra tolerancja na zanieczyszczenia żelazem

Niskie koszty prowadzenia elektrolitu

Brak w składzie metali ciężkich takich jak chrom (VI), 
kadm, kobalt, ołów, nikiel

SYSTEM 
POKRYĆ

TURBO
ZAPEWNIA 

WYJĄTKOWE
WYBŁYSZCZENIE

TURBO A TURBO XL TURBO 
A POWER

Linia pokryć cynkowych TURBO składa się z następujących systemów :
•	 Turbo A (Turbo A GAL 215-025 wybłyszczacz, Turbo N GAL 205-015 nośnik połysku)

•	 Turbo XL (Turbo XL GAL 235-025 wybłyszczacz, Turbo N GAL 205-015 nośnik połysku)

•	 Turbo A Power (Turbo A Power koncentrat GAL 245-045 wybłyszczacz, Turbo N GAL 205-015 nośnik połysku)

Poszczególne kąpiele różnią się rodzajem wybłyszczacza i jego koncentracją.
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Unikalna technologia cynkowania słabo kwaśnego łącząca w sobie trwałość, 
funkcjonalność i estetykę otrzymanej powłoki.
System pokrycia cynkowego GALKOR Zn 2070 składa się z następujących komponentów:

•	 GALKOR Zn 2070 A GAL 10-200-2070 nośnik połysku

•	 GALKOR Zn 2070 B GAL 10-201-2070 wybłyszczacz

•	 GALKOR Zn 2070 C GAL 10-202-2070 zwilżacz

•	 Bufor GALKOR Zn 2070 D GAL 10-203-2070

SŁABO KWAŚNE
cynkowanie wysokoprądowe 
GALKOR Zn 2070

ATUTY TECHNOLOGII:

Kąpiel pozwala na pracę w zakresie wysokich  
gęstości prądu 

Równomierny rozkład grubości powłoki,  
porównywalny do cynku alkalicznego

Stabilność pracy w zakresie temperatur  
elektrolitu od 20 do 70°C 

Wysoka jakość powłoki przy niskim  
zużyciu dodatków

Powłoki bez efektu łuszczenia się  
na końcach detali i bez przypaleń

INNOWACYJNA 
TECHNOLOGIA 
CYNKOWANIA 
SŁABO KWAŚNEGO 
BEZ KWASU 
BOROWEGO

wyższe 
stężenie KCI

(wysoka
przewodność)

wysoka
temperatura

pracy
(od 20 do 70oC)

równomierny
rokład grubości

powoki
(porównywalny 

do cynku 
alkalicznego)
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GALKOR ZnNi alkaliczna, bezcyjankowa technologia procesu cynk – nikiel

Powłoka cynk – nikiel znajduje zastosowanie szczególnie w przemyśle samochodowym.

CYNK STOPOWY

ATUTY TECHNOLOGII:

Jasne powłoki z połyskiem

Zawartość niklu w przedziale: 13-15%

Doskonała równomierność  
rozkładu grubości powłoki

Wysoka sprawność  
i szybkość osadzania

Duża wgłębność

Bardzo wysoka  
odporność  
antykorozyjna

większa twardość powłoki 

odporność powłoki 
na zmiany temperatury

doskonała
odporność mechaniczna

obniżona emisja związków cynku
do środowiska w trakcie eksploatacji

wysoka odporność korozyjna nawet 
przy dużo mniejszych grubościach

GALKOR 
ZnNi

Zalety technologii w porównaniu 
do cynkowania galwanicznego
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PN-EN ISO 9227 „Badania korozyjne w sztucznych atmosferach. 
Badania w rozpylonej solance”

Jako wykończenie powłoki dostępna pasywacja GALKOR pasiv ZnNi 905-111
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grubość powłoki 
8 μm

grubość powłoki 
12 μm

ODPORNOŚĆ KOROZYJNA

DANE TECHNICZNE

Powłoka nie zawiera chromu 6+  
i jest zgodna z Dyrektywami 
Instytucji Unii Europejskiej 
dotyczącymi ochrony 
środowiska:
•	 Dyrektywa RoHS:2002/95/WE

•	 Dyrektywa 2002/96/EC

•	 Dyrektywa ELV: 2000/53/WE

GALKOR ZnNi A 
GAL 3000-001  

(roztwór wsadowy)

GALKOR ZnNi B  
GAL 3000 – 011  
(roztwór niklu)

GALKOR ZnNi C  
GAL 3000 – 002  

(dodatek blaskotwórczy)

GALKOR ZnNi D  
GAL 3000 – 022  

(wybłyszczacz dodatkowy)

gęstość 1,050-1,070  
[g/cm3] w 23°C

1,240-1,280  
[g/cm3] w 23°C

1,040-1,060  
[g/cm3] w 23°C

1,040-1,060 
[g/cm3] w 23°C

zużycie* 1 – 3 l/ 10 kAh 9 – 13 l/ 10 kAh 1 – 2 l/ 10 kAh 0 – 0,25 l/ 10 kAh

dostępne  
opakowania 25 kg 25 kg 25 kg 25 kg

stabilność  
w oryginalnych  
opakowaniach

24 miesiące 24 miesiące 24 miesiące 24 miesiące

* zależne od pożądanego stopnia połysku i temperatury elektrolitu
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Chromianowanie trójwartościowe do powłok cynkowych 

Pasywacje PASIV GAL są sprawdzonymi rozwiązaniami zapewniającymi ochronę dla powłok cynkowych  
i jego stopów. Komponenty oparte są na bazie Cr3+ i spełniają wysokie wymagania antykorozyjne.  
Dodatkowo wszystkie technologie w systemie PASIV GAL są bardzo proste i ekonomiczne w eksploatacji.

PASYWACJE

PASYWACJE NIEBIESKIE

CHARAKTERYSTYKA:

Pasywacja kobaltowa

Intensywnie niebieskie warstewki  
na powłokach cynkowych z kąpieli  
alkalicznych, jak i słabo kwaśnych

Wysoka odporność  
na zanieczyszczenia  
cynkiem i żelazem

PASIV GAL 900-001 
(cienkopowłokowa)

Temperatura 20 – 30°C

pH 2,0 (1,8 – 2,2)

Czas zanurzenia 30 – 60 sekund

Stężenie 30 – 40 ml/l

Parametry pracy
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CHARAKTERYSTYKA:

Zalecana do powłok cynkowych nakładanych  
głównie z kąpieli alkalicznych

Wysoka odporność temperaturowa

Dostępna również w opcji z kobaltem  
(PASIV KOBALT GAL 910 – 020)

PASIV BLUE GAL 910-010
(cienkopowłokowa, grubopowłokowa)

Temperatura 20 - 45°C

Czas obróbki – zawieszka 50 – 90 sekund

pH zawieszka 1,8 – 2,2

Czas obróbki – bęben 20 – 40 sekund

pH bęben 1,5 – 2,0

Stężenie 25 – 100 ml/l

Temperatura suszenia* 60 - 110°C

Czas suszenia 5 – 15 minut

Parametry pracy

CHARAKTERYSTYKA:

Nie zawiera w składzie szkodliwego kobaltu

Temperatura suszenia poniżej 80°C

Bardzo dobra przyczepność pod uszczelniacze

Odporna na zanieczyszczenia

Odpowiednia do powłok cynkowych  
nakładanych zarówno z cynku alkalicznego  
jak i słabo kwaśnego

PASIV ECO Ti GAL 900-003  
(cienkopowłokowa)

Temperatura 20 – 30°C

pH 2,0 (1,8 – 2,2)

Czas zanurzenia 30 – 60 sekund

Stężenie 30 – 40 ml/l

Parametry pracy

*podwyższona temperatura suszenia dodatnio wpływa na 
odporność korozyjną powłoki
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CHARAKTERYSTYKA:

Tworzenie grubej warstwy konwersyjnej  
w temperaturze 20 – 30 °C

Pasywacja kobaltowa

Długa żywotność kąpieli (zawiera w składzie 
specjalne inhibitory, które spowalniają  
rozpuszczalność cynku i żelaza)

Nadaje się na powłoki nakładane  
ze wszystkich typów kąpieli cynkowych

Tolerancja na wydłużony czas oczekiwania 
kolejnych procesów (lakierowanie, suszenie)

CHARAKTERYSTYKA:

Nie zawiera kancerogennych chromianów, 
ani związków kobaltu

Wysoka odporność antykorozyjna

Charakteryzuje się znacznie wyższym  
czasem spoczynku w porównaniu  
do pasywacji z chromem trójwartościowym

Zapewnia bardzo dobrą przyczepność  
pod powłoki malarskie

PASIV STRONG GAL 900-011 
(grubopowłokowa)

PASIV Ti GAL 900-105
(cienkopowłokowa)

 

Temperatura 20 – 30°C

pH 2,0 (1,8 – 2,2)

Czas zanurzenia 30 – 60 sekund

Stężenie 120 – 170 g/l

Temperatura 20 – 30°C

pH 2,0 (1,9 – 2,3)

Czas zanurzenia 15 – 30 sekund

Stężenie 5 – 10 g/l

Parametry pracy

Parametry pracy
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Pasiv GAL 900-001 Pasiv eco Ti GAL
900-003

Pasiv blue GAL
910-010

Pasiv strong GAL
900-011

biała korozja

czerwona korozja

ODPORNOŚĆ 
ANTYKOROZYJNA 

(powłoka cynkowa 12 µm 
bez uszczelnienia)

biała korozja

czerwona korozja

ODPORNOŚĆ 
ANTYKOROZYJNA 

(powłoka cynkowa 12 µm 
z uszczelnieniem)

Obraz powierzchni 
SEM powłoki 

cynkowej

Obraz powierzchni SEM 
powłoki cynkowej 

spasywowanej
 komponentem 

PASIV BLUE GAL 910-010

Obraz powierzchni SEM 
powłoki cynkowej  

spasywowanej 
komponentem  

PASIV STRONG GAL 900-011

Obraz powierzchni SEM 
powłoki cynkowej  

spasywowanej komponentem 
na bazie chromu  

sześciowartościowego

Powierzchnia gładka 
i jednorodna

Powierzchnia gładka  
i jednorodna niewiele 

różni się od powierzchni 
powłoki cynkowej

Powierzchnia gładka  
i jednorodna niewiele 

różni się od powierzchni 
powłoki cynkowej

Powierzchnia pokryta 
siatką mikrospękań
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PASYWACJE ŻÓŁTE

CHARAKTERYSTYKA:

wolna od chromu sześciowartościowego

dwuskładnikowa (PASIV YELLOW (III) GAL 
900-300, PASIV PIGMENT Y (III) )

wytworzona powłoka bardzo zbliżona 
do powłok z chromianowań na bazie 
chromu sześciowartościowego

odpowiednia do powłok cynkowych 
nakładanych z kąpieli alkalicznych oraz 
z kąpieli słabo kwaśnych

PASIV YELLOW (III)

Temperatura 20 – 30°C

pH 1,4 – 1,9

Czas zanurzenia 30 – 90 sekund

Stężenie
PASIV YELLOW (III) GAL 900-300
PASIV PIGMENT Y (III)

70 – 120 ml/l
0 – 5 ml/l

Parametry pracy

CHARAKTERYSTYKA:

Żółte chromianowanie na bazie  
chromu sześciowartościowego

Nadaje się na powłoki nakładane  
ze wszystkich typów kąpieli cynkowych

Powłoka zapewnia intensywnie żółty kolor

Wysoka odporność antykorozyjna

PASIV YELLOW F 900-066 

Temperatura 20 – 25°C

pH 1,4 – 2,0

Czas zanurzenia 20 – 40 sekund

Stężenie 7,5 – 15 ml/l

Parametry pracy
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PASYWACJE CZARNE

CHARAKTERYSTYKA:

atrakcyjny głęboko czarny kolor

równomierny efekt optyczny

oparta na bazie chromu trójwartościowego

dwuskładnikowa (PASIV BLACK 1 GAL  
908-001, PASIV BLACK 2 GAL 908-002)

nie zawiera kancerogennych związków 
kobaltu

dedykowana do powłok cynkowych  
nakładanych z kąpieli alkalicznych

w połączeniu z LAK GAL 700-777 lub  
LAK GAL WA 7000-01 daje bardzo dobrą 
ochronę antykorozyjną

PASIV BLACK

Temperatura 20 – 25°C

pH 1,8 – 2,4

Czas zanurzenia 60 – 90 sekund

Stężenie
PASIV Black 1 GAL 908-001
PASIV Black 2 GAL 908-002

100 – 150 ml/l
60 – 100 ml/l

Parametry pracy
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Właściwości powłok konwersyjnych na bazie chromu Cr3+ można w istotny sposób polepszyć stosując 
różne rodzaje impregnacji. W ten sposób można modyfikować właściwości antykorozyjne, wygląd czy 
współczynnik tarcia dla danej powłoki.

USZCZELNIANIE

LAK GAL 700-100

akrylowy lakier wodorozcieńczalny o szczególnie wysokiej jakości

doskonała ciągliwość, brak rozrywania warstwy

w swoim składzie zawiera inhibitory korozji,  
co dodatkowo podnosi właściwości antykorozyjne

powierzchnia lakieru zapewnia bardzo dobre właściwości ślizgowe

doskonała plastyczność, brak pęknięć lub  
marszczenia się warstwy w przypadku odkształceń

LAK GAL 700-777

wodna dyspersja poliestrowo – poliuretanowa opracowana, aby 
otrzymać doskonale przylegającą, twardą, transparentną powłokę  
na metalowych powierzchniach

zapobiega usuwaniu chromu z powierzchni pasywacji, podnosząc 
tym samym parametry antykorozyjne

wytwarza film odporny na wilgoć, ścieranie, wysoką temperaturę  
i promieniowanie UV
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LAK SI GAL 710-1001

wysoka odporność na korozję i temperaturę

uzyskane powłoki spełniają warunki pracy w przemyśle  
samochodowym w temperaturze 120°C przez 24 h

film utworzony z lakieru pozostaje niezmieniony, także  
po wielokrotnej obróbce cieplnej i po mechanicznych obciążeniach

efekt samozaleczania warstwy

odporność na ciepło do 180°C

LAK GAL WA 7000-01

polimerowy lakier, stosowany do utrwalania powierzchni cynkowych 
i stopów cynku po procesie pasywacji

tworzy transparentną warstwę podwyższającą odporność korozyjną

zapewnia odporność na ścieranie, wilgoć i UV

wykazuje odporność na ciepło do 150°C

brak kropli ociekowej

nie skleja obróbki drobnicowej

Podłoże

Metoda aplikacji
Typ 

uszczelniacza
Odporność 
termiczna

Współczynnik 
tarcia

zawieszka bęben natrysk

LAK GAL 
700-100 

ch
ro

m
ia

no
wa

ne
  

i p
as

yw
ow

an
e 

wa
rs

tw
y 
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yn

ku
 i 
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op
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akrylowy,  
wodorozcieńczalny bardzo dobra 0,11

LAK GAL 
700-777 

polimerowy, 
wodorozcieńczalny, 
termoutwardzalny

znakomita 0,26

LAK SI GAL 
710-1001

krzemianowy,  
wodorozcieńczalny znakomita 0,13

LAK GAL  
WA 7000-01

polimerowy, 
wodorozcieńczalny bardzo dobra 0,23
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Nikiel T – technologia wysokopołyskowego niklowania elektrolitycznego 

Niklowanie elektrolityczne w wielu przypadkach stanowi integralną część wszelkich pokryć. Uzyskana po-
włoka odznacza się wysokim połyskiem i zdolnością wygładzania. Działanie wygładzające widoczne jest 
już przy stosunkowo cienkich warstwach. Procedura pokrywania elementów warstwą niklu jest stosowa-
na często jako podstawa do wykonywania kolejnych procesów galwanicznych. Proces niklowania elek-
trolitycznego metali znajduje zastosowanie głównie w branży motoryzacyjnej, meblowej czy w produkcji 
armatury łazienkowej.

NIKLOWANIE

ATUTY TECHNOLOGII:

Lustrzany połysk i mikrowygładzenie  
w całym zakresie gęstości prądowych

Jasne powłoki o niskich naprężeniach  
i dużej plastyczności

Stanowi aktywną bazę pod powłokę  
chromianową

Wysoka odporność korozyjna  
z zachowaniem efektu dekoracyjnego

Bardzo dobra wgłębność kąpieli

Duża tolerancja zanieczyszczeń  
cynkiem i miedzią

Prosta i ekonomiczna w użytkowaniu

POWŁOKI  
uzyskane  

w technologii Nikiel T są 
bardzo AKTYWNE – lepiej 

przyjmują na swoją  
powierzchnię warstwy 

chromianowe
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Nikiel MAT GL plus – nikiel podkładowy

ATUTY TECHNOLOGII:

ciągliwe, półbłyszczące powłoki o wysokich właściwościach wyrównujących

powłoka o strukturze kolumnowej, bez wbudowanych związków siarki

stanowi aktywny podkład pod kolejną warstwę w systemie niklu wielowarstwowego

w połączeniu z powłoką niklu błyszczącego zapewnia wysokie parametry  
odporności antykorozyjnej

komponenty stosowane w tym procesie są kompatybilne z dodatkami  
do niklu połyskowego – Nikiel T, co pozwala na wyeliminowanie płukania  
pomiędzy procesami

DANE TECHNICZNE

Nikiel R 
GAL 001-100 

(wybłyszczacz  
podstawowy)

GAL 035  
(roztwór  

wsadowy)

Nikiel T  
GAL 001-777 

(wybłyszczacz)

Nikiel L 
 GAL 001-300  

(zwilżacz burzenie  
powietrzem)

Nikiel W  
GAL 001-400  

(zwilżacz szyna)

Nikiel N1 GAL  
001-501  

(wyrównywacz)

Nikiel   
GAL 001-999  
(maskowacz)

gęstość 
1,150 – 1,180  

[g/cm3]  
w 23°C

1,090 – 1,120 
[g/cm3]  
w 23°C

1,230 – 1,260 
[g/cm3]  
w 23°C

1,010-1,030 
[g/cm3]  
w 23°C

1,010-1,030 
[g/cm3]  
w 23°C

1,060-1,090
[g/cm3]  
w 23°C

1,005-1,030
[g/cm3]  
w 23°C

zużycie* 0,4 – 1,2 l/ 
10 kAh

1,0 – 3,0 l/
10 kAh

0,4 – 0,8 l/ 
 10 kAh

0,2 – 0,5 l/  
10 kAh

0,2 – 0,5 l/ 
 10 kAh wg potrzeb wg potrzeb

dostępne  
opakowania 25 kg 25 kg 12,2 kg 25 kg 25 kg 25 kg 25 kg

stabilność  
w oryginal- 
nych  
opakowa- 
niach

24 miesiące 24 miesiące 24 miesiące 24 miesiące 24 miesiące 24 miesiące 24 miesiące

*zależne od pożądanego stopnia połysku, temperatury elektrolitu i mikrowygładzenia powłoki
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CHROM 3S – Technologia chromowania dekoracyjnego oparta  
na związkach chromu trójwartościowego

W trosce o bezpieczeństwo pracy użytkowników zarówno jak i środowisko naturalne oraz wychodząc 
naprzeciw wymaganiom unijnym przedstawiamy technologie oparte na związkach chromu trójwartościo-
wego zamiast kancerogennego chromu sześciowartościowego.

CHROMOWANIE

ATUTY TECHNOLOGII:

Odporność korozyjna porównywalna do powłok  
nakładanych z kąpieli opartych na związkach chromu (VI)

Doskonała równomierność krycia

Bardzo dobra wgłębność

Prosta kontrola procesu

Płynne dodatki uzupełniające

Jasne powłoki nieodbiegające  
od chromu sześciowartościowego

Odporność na przypalenia  
w wysokich gęstościach prądowych

POWŁOKA CHROMOWA – CHROM 3S

NIKIEL BŁYSZCZĄCY – NIKIEL T

NIKIEL PODKŁADOWY – NIKIEL MAT GL Plus

Przykładowa 
technologia 
pokrywania:
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CHROM 3S GAL 1
(sól przewodząca)

CHROM 3S GAL 2 
(sól chromowa)

CHROM 3S GAL 3  
(wyzwalacz reakcji)

CHROM 3S GAL 4  
(roztwór  

wspomagający)

CHROM 3S GAL 5  
(zwilżacz)

gęstość – 1,390-1,450  
[g/cm3] w 23°C

1,020-1,040  
[g/cm3] w 23°C

1,000-1,020 
[g/cm3] w 23°C

1,005-1,020  
[g/cm3] w 23°C

zużycie (*) 15 – 20 l/ 10 kAh wg potrzeb 2,0 – 3,0 l/ 10 kAh 0 – 0,25 l/ 10 kAh

dostępne  
opakowania 20 kg 25 kg 25 kg 25 kg 25 kg

stabilność  
w oryginalnych  
opakowaniach

24 miesiące 24 miesiące 24 miesiące 24 miesiące 24 miesiące

DANE TECHNICZNE

* ubytki są związane z odparowywaniem kąpieli, a uzupełnienie składu musi następować w oparciu o wyniki analiz

znakomity do produkcji akcesoriów
meblowych i armatury łazienkowej

technologia przyjazna dla środowiska – 
– eliminacja z procesu chromu 6+

nierozpuszczalne anody DSA

powłoka charakteryzuje się większą elastycznością oraz
odpornością na działanie czynników zewnętrznych

chromowanie dekoracyjne CHROM 3S zapewnia estetyczny wygląd 
wyrobu – daje powłoki o wyjątkowo gładkiej powierzchni

CHROM 3S
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LUX Cu – nowoczesna technologia miedziowania z połyskiem w kwaśnej 
kąpieli siarczanowej

Nakładanie powłok miedzi jest procesem wykorzystywanym w różnych gałęziach przemysłu.  
Warstwa miedzi może być jednocześnie podkładem lub też finalną powłoką różnego rodzaju elementów. 

Stosuje się ją m.in.: w produkcji armatury łazienkowej, elementów i akcesoriów samochodowych, w branży 
wyrobów galanteryjnych i wielu innych.

MIEDZIOWANIE

ATUTY TECHNOLOGII:

nadaje się do galwanizacji wszystkich materiałów  
po odpowiedniej obróbce wstępnej (w tym tworzyw sztucznych)

wytwarza błyszczące powłoki o bardzo dobrej wgłębności

zapewnia doskonały efekt mikrowygładzenia

doskonała ciągliwość powłoki

nie zawiera żadnych pigmentów

niskie zużycie komponentów organicznych

proste i ekonomiczne prowadzenie kąpieli
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LUX Cu Gal 400-010
(nośnik połysku)

LUX Cu Gal 400-020
(wybłyszczacz)

gęstość 1,030 – 1,050 [g/cm3]  
w 23°C

1,260 – 1,290 [g/cm3] 
w 23°C

zużycie* 1,5 – 2l/ 10 kAh 0,5 – 1l/ 10 kAh

dostępne  
opakowania 25 kg 25 kg

stabilność  
w oryginalnych  
opakowaniach

24 miesiące 24 miesiące

DANE TECHNICZNE

*zależne od pożądanego stopnia połysku i temperatury elektrolitu

SZYBKOŚĆ 
NAKŁADANIA 

60 μm w ciągu 1h  
przy 5A/dm2

METODY 
APLIKACJI: 

układ bębnowy

układ zawieszkowy



28 CYNOWANIE

TIN GAL – technologia cynowania z połyskiem w kwaśnej kąpieli 
siarczanowej

Cynowanie galwaniczne przeznaczone jest do powlekania zarówno elementów stalowych, mosiężnych, 
jak również aluminiowych, co daje każdemu producentowi detali szereg możliwości. Na detale mosiężne 
niezbędne jest nałożenie warstwy podkładowej z niklu bądź miedzi, a w przypadku aluminium – warstwy 
cynku. Powłoki cynowe znalazły zastosowanie m.in.: w przemyśle elektrotechnicznym i elektronicznym,  
w przemyśle spożywczym (np. blachy na puszki konserwowe czy naczynia kuchenne), przy produkcji  
łożysk ślizgowych i wielu innych.

CYNOWANIE

ATUTY TECHNOLOGII:

wytwarza błyszczące i szczelne powłoki

zapewnia doskonałą ciągliwość powłoki

stabilne i rozpuszczalne w wysokich temperaturach komponenty 
pozwalają na stosowanie wysokich gęstości prądowych

wytwarzane powłoki przeznaczone są do kontaktu z żywnością

znakomita lutowalność powłoki

powłoki doskonale sprawdzają się jako  
przewodniki prądu

cienkie powłoki można stosować w celu  
zmniejszenia współczynnika tarcia

technologia łatwa i ekonomiczna w obsłudze



29GALWANOTECHNIKA – na tym się znamy!

TIN GAL 500-100
(nośnik połysku)

TIN GAL 500-101
(wybłyszczacz)

TIN GAL 500-102
(regenerator)

gęstość 1,070 – 1,100 [g/cm3] 
w 23°C

1,050 – 1,070 [g/cm3] 
w 23°C

1,100 – 1,150 [g/cm3] 
w 23°C

zużycie* 0,5 – 2 l/10 kAh 1 – 1,5 l/10 kAh
1 – 2 ml/l  

(gdy powłoka  
jest ciemna)

dostępne  
opakowania 10 kg / 25 kg 25 kg 25 kg

stabilność  
w oryginalnych  
opakowaniach

24 miesiące 24 miesiące 24 miesiące

DANE TECHNICZNE

*zależne od pożądanego stopnia połysku i temperatury elektrolitu

METODY 
APLIKACJI: 

układ bębnowy

układ zawieszkowy
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Oferujemy wysokiej jakości produkty do oczyszczania ścieków, które pomagają w strącaniu metali ciężkich.

OBRÓBKA ŚCIEKÓW

Flokulant FLOPAM / Flokulant 07-0015

Flokulant do stosowania w oczyszczalniach ścieków w powiązaniu z wcześniejszym dodaniem środka 
koagulującego. W efekcie zastosowania uzyskuje się duże płatki szlamu, łatwo podatne na filtrowa-
nie. Stosowany w formie 0,1% roztworu.

Antyskalant 1

Środek wiążący dla wody w układach uzdatniania wody, zapobiegający osadzaniu się kamienia  
i spadku efektywności przepływu instalacji.

Antyskalant 2

Środek wiążący dla wody w układach uzdatniania wody, zapobiegający osadzaniu się kamienia  
i spadku efektywności przepływu instalacji.

Koagulant 13A

Koagulant do chemicznego oczyszczania ścieków przemysłowych i komunalnych, 
do chemicznego uzdatniania wód technologicznych.

Zastosowanie:

Galwanizernie

Neutralizacja ścieków przemysłowych i komunalnych

Układy filtracji

Układy uzdatniania wody
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PAC 01

Koagulant do chemicznego oczyszczania ścieków przemysłowych i komunalnych, do chemicznego 
uzdatniania wód technologicznych.

Zastosowanie:

Galwanizernie

Neutralizacja ścieków przemysłowych i komunalnych

Układy filtracji

Układy uzdatniania wody

Separol GAL 02 (Środek absorbujący i rozdzielający)

Produkt służący do rozdzielania stabilnych emulsji i układów dyspersyjnych na osobne składniki. Wspo-
maga i przyspiesza proces sedymentacji osadów, odpowiedzialny za ich właściwą aglomerację. Wspoma-
ga i przyspiesza proces sedymentacji osadów ułatwiając tym samym rozdział ścieków oczyszczonych od 
powstałych osadów.

Zastosowanie:

Galwanizernie

Układy filtracji

Zakłady przemysłowe produkujące  
farby, lakiernie i malarnie

Inne układy wodne zawierające  
zawiesiny olejowe i emulsje

Separol GAL B-03 

Produkt służący do eliminacji zawiesin oraz mętności neutra-
lizowanych ścieków. Odpowiedzialny za właściwą aglomerację 
osadów poneutralizacyjnych. Wspomaga i przyspiesza proces 
sedymentacji osadów ułatwiając tym samym rozdział ścieków 
oczyszczonych od powstałych osadów.



32 OBRÓBKA ŚCIEKÓW

Antibac 7 GAL 07-01007

Środek bakeriobójczy stosowany w układach uzdatniania wody, zapobiegający namnażaniu się bak-
terii oraz procesom gromadzenia się bakterii na powierzchni membrany tzw. biofouling.

Koagulant 16N

Koagulant naturalny do chemicznego oczyszczania ścieków przemysłowych i komunalnych,  
do chemicznego uzdatniania wód technologicznych. Nie wnosi dodatkowego ładunku zanieczyszczeń 
do ścieku.

Zastosowanie:

Galwanizernie

Neutralizacja ścieków przemysłowych i komunalnych

Układy filtracji

Układy uzdatniania wody

Odpieniacz

Środek antypieniący stosowany w instalacjach neutralizacji ścieków oraz układach uzdatniania wody, za-
pobiegający pienieniu się, a co za tym idzie również unoszeniu się osadów podczas neutralizacji ścieków.

Odpieniacz 4

Środek antypieniący stosowany w instalacjach neutralizacji ścieków oraz układach uzdatniania wody, za-
pobiegający pienieniu się, a co za tym idzie również unoszeniu się osadów podczas neutralizacji ścieków.
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Dekantol GAL 01 (Środek strącający)

Produkt służący do oczyszczania ścieków oraz obróbki innych systemów wodnych, służy  
do strącania w tym metali ciężkich tworzących związki kompleksowe. Komponent reaguje ze 
wszystkimi występującymi metalami ciężkimi, posiada szeroki zakres wartości pH, co umożliwia 
równoczesne strącanie większości metali ciężkich w ramach jednego cyklu.

Zastosowanie:

Galwanizernie

Produkcja obwodów drukowanych

Garbarnie

Układy filtracji

Zakłady przemysłowe produkujące farby

Fabryki baterii

Składowiska odpadów
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Nasz doświadczony zespół technologów z wieloletnią praktyką jest zawsze 
gotowy zaproponować optymalne rozwiązanie pod konkretne wymagania.

Posiadamy laboratorium wyposażone w nowoczesny sprzęt obsługiwany przez kompetentną kadrę  
specjalistów, gdzie wykonujemy kompleksowe analizy składów kąpieli, rozważamy problemy technologiczne, 
 a przede wszystkim tworzymy nowe rozwiązania.

LABORATORIUM

NASZE LABORATORIUM OFERUJE:

Analizy składu podstawowego kąpieli galwanicznych 
(wykonywane na zautomatyzowanym sprzęcie metodą 
potencjometryczną)

Analizy zanieczyszczeń kąpieli, niewielkie stężenia 
metali (metodą Absorpcyjnej Spektroskopii Atomowej)

Pomiary grubości powłok metodą fluorescencji  
rentgenowskiej oraz analizy jakościowe i ilościowe 
osadów

Badanie odporności korozyjnej wg normy PN-EN ISO 
9227 „Badania korozyjne w sztucznych atmosferach. 
Badania w rozpylonej solance”

Analizy wody i ścieków w zdysocjowanej postaci 
składników

Ocena stanu kąpieli, tzw. testy galwaniczne  
w komórkach Hull’a
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Udoskonalamy metody analiz laboratoryjnych, zwracamy szczególną uwagę  
na metody pobierania, przechowywania i transportowania próbek do analizy. 

Dzieląc się naszymi codziennymi doświadczeniami z linii produkcyjnych w galwanizerniach oraz metodami 
analitycznymi przeprowadzamy zakładowe szkolenia dla technologów i pracowników laboratoryjnych zatrud-
nianych u naszych Klientów.

POSIADAMY WŁASNE, 
BOGATE ZAPLECZE  
LABORATORYJNO-TECHNOLOGICZNE:

Spektrofotometr Absorpcji Atomowej 
ASA 240FS firmy Agilent

Spektrofotometr DR 6000  
HACH LANGE

Zintegrowany system Metrohm w skład, 
którego wchodzi chromatograf jonowy 
940 Professional IC Vario w kompilacji 

z chromatografem cieczowym 930 
Compact IC Flex

Automatyczny zestaw miareczkujący 
916 Ti-Touch firmy Metrohm

Komora solna LIEBISCH S400 – MTR

X-ray XDAL 237 Fischerscope

Laboratoryjna linia galwaniczna
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