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Et firma i NOT - Norsk Overflate Teknikk AS 

 

Til våre kunder 

26. mai 2014 

 

«NYE» NOT SINTERCO PULVERLAKK AS 

 
Det er med glede og stolthet vi kan informere at den nye fabrikken til NOT Sinterco Pulverlakk AS vil 

være i full produksjon fra og med 16. juni 2014. Ny adresse er: Hegdalveien 84, 3261 Larvik. 

 

ANLEGG 

Det nye pulverlakkeringsanlegget er et høymoderne produksjonsanlegg når det gjelder internt/ ytre 

miljø. Rensing av prosessvann/ væsker blir gjenvunnet og behandlet i et lukket anlegg, i et null-utslipp 

renseanlegg.  

 

Kapasiteter: Lengde/ bredde/ høyde og vekt  

Lengde 7500mm x Bredde 1000mm x Høyde 1800mm, vekt opp til 1200kg per konstruksjon. 

Vi vil kunne ta enkeltkonstruksjoner utover mål og vekt som beskrevet ovenfor. Ta kontakt for 

avklaring omkring dette. 

 

FORBEHANDLINGSPROSESSER 

Aluminium:   

 Aluminium blir avfettet, beiset for å fjerne oksider og deretter gulkromatert. Denne forbehandlingen 

gir sikker vedheft for pulverlakk og den beste korrosjonsmotstand. 

 

Varmforsinket stål:  

 Varmforsinket stål blir avfettet, beiset for å fjerne oksider og deretter zinkmanganfosfatert. Denne 

forbehandlingen gir sikker vedheft for pulverlakk og den beste korrosjonsmotstand. 

 

«Svart» stål 

 Det «svarte» (ubehandlede) stålet blir avfettet og beiset for fjerne oksider og glødeskall. Deretter 

blir stålet zinkmanganfosfatert. Denne forbehandlingen gir sikker vedheft for pulverlakk og den 

beste korrosjonsmotstand. 

 

PULVERLAKKERINGSPROSESS 

 Etter at varene er forbehandlet blir pulverlakken påført elektrostatisk og deretter herdet i 185° i en 

43 meter lang herdeovn. 

 Andre metaller kan også pulverlakkeres, f.eks. rustfritt stål og kobber. Ta kontakt om behov for 

pulverlakkering av andre metaller. 

 

Pulverlakkering blir utført iht. disse standarder:  

 Veivesenet sin prosesskode 85.36 (pulverlakk på varmforsinket stål) 

 Offshore standard NORSOK M501 rev.6. System 6B Note 6 (pulverlakk på varmforsinket stål) 

 Offshore standard NORSOK M501 rev.6. System 6B Note 7 (pulverlakk på aluminium) 

 NS-EN 13438, pulverlakkering av varmforsinket stål 

 NS-EN ISO 12944-2, korrosjonsklasse til og med C5M og C5I 

 Prosessene for forbehandling og pulverlakkering av aluminium som beskrevet i de internasjonale 

standardene Qualicoat og GSB følges. 

 

NOT Sinterco Pulverlakk blir sertifisert ihht NS-EN ISO 9001:2008 og 14001:2004 og Achilles JQS 

Qualified innen kort tid.  

http://www.not-as.no/
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Leveringstider 

Ved bestilling innen torsdag og varene er mottatt innen mandag, vil vi pulverlakkere i påfølgende uke. 

1 ukes leveringstid.  

 

Kontaktinformasjon 

Fabrikksjef Svein Morten Kristiansen, 982 57 674, svein.morten.kristiansen@not-as.no 

Daglig leder Ivar Salte, 982 96 384, ivar.salte@not-as.no 

Med vennlig hilsen 

NOT SINTERCO PULVERLAKK AS 

 

Ivar Salte 

Daglig leder 
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