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Varmförzinkning av stål är ett av de effektivaste och
mest beprövade ytbehandlingsalternativ som finns.

I kontaktytan mellan stål och flytande zink sker en 
reaktion och en järn/zinklegering bildas. Det innebär
att zinkskiktet inte kan flagna och/eller rosta inifrån.
Dessutom har beläggningen en självläkande effekt
på mindre skador och anodiskt utlöst zink täcker efter
en tid skadan.

www.zinkenweland.se

VARMFÖRZINKNING
Bästa rostskyddet till lägsta totalkostnaden

97% zink

Järn-zinklegering

Stål



Vår strävan är:
God service och personligt 
bemötande.

Korta leveranstider normalt 4-5
arbetsdagar, vid akuta order 
2-3 arbetsdagar.

Hög kvalitet, vi arbetar med 
kvalitetssäkring enligt 
SS-EN ISO 9001.

Bra kvalitet kräver rätt utformning
Gods som skall varmförzinkas måste utformas på rätt
sätt för att kvalitén ska bli den rätta. Om det finns hål-
rum måste de dräneras så luft kommer ut och zink
kommer in på ett riktigt sätt. 

Hör av dig till Zinken Weland i ett tidigt stadium om du
är osäker, så ger vi råd om hur godset skall utformas
för att bästa zinkresultat skall uppnås. Information finns
även på vår hemsida www.zinkenweland.se.

Vår zinkgryta är 1,3 meter bred, 2,5 meter djup och 
6,2 meter lång. Tummregeln är att godsets längd / 
tvärmått ej bör överstiga 6000  mm.

www.zinkenweland.se
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SVERIGE

PORTO BETALT

Returadress: ZinkenWeland AB, Industrivägen 3, 523 90 Ulricehamn

ZinkenWeland AB • Industrivägen 3 • 523 90 Ulricehamn
Tel. 0321-129 80 • Fax 0321-129 81

E-mail: uhamn@zinkenweland.se • Internet: www.zinkenweland.se

Snabba och billiga frakter från
“uppsamlingsstationer” vid
närliggande Weland-företag!

Som en extra service kan vi erbjuda billiga och snabba frakter om du lämnar  och
hämtar ditt gods vid något närliggande Weland-företag. Vi har täta fraktintervaller
mellan dessa anläggningar, vilket både du och miljön tjänar på.

Floby Floby Durk AB 0515-408 20 Christer Engvall

Borås Maku Stål AB 033-23 70 80 Nils Nilsson

Gislaved Weland Industricentrum 0371-XXX XX Nils Nilsson

Smålandsstenar Weland AB 0371-344 00 Nils Nilsson

Nyhet!


