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Obrovský pokrok v technice povrchové úpravy!
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Díky různým vlivům prostředí nebo vlivům agresivních látek
může dojít k předčasné korozi kování. Dosud neexistovalo kování s takovým povrchem, který by byl schopný těmto
zvýšeným zatížením dostatečně odolávat.

Maco Tricoat
Tady si i rez vyláme zuby.
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Nový vzorec proti korozi.

Revoluční Maco Tricoat-Povrchová úprava Vám nabízí jedinečné vlastnosti použití
v oblastech, kde vzduch obsahuje velké
množství soli, ale i tam, kde je kování vystavováno zvýšeným chemickým zátěžím.
Při zkouškách se solnou mlhou v solné
komoře bylo dosaženo nejvyšších hodnot
podle normy DIN 50021-SS. Kromě toho
nabízí Maco Tricoat vysokou odolnost
proti chemickému působení kyselin a zásad.

Ochranná vrstva spodního rohového ložiska a
horního ložiska nůžek je navíc vytvořena speciální metodou práškového povlaku. Povrch
s jemnou strukturou je extrémně odolný proti
korozi, poškrábání, vodě a špíně.
Nároky na kování Maco při zkoušce
solnou mlhou DIN 50021-SS
600 hodin při max. 5 %-podílu bílé rzi
1.000 hodin při max. 5 %-podílu červené rzi

pozor!
Obvykle jsou při zkouškce solnou mlhou DIN 50021-SS testovány jednotlivé
díly kování samostatně.
Kování Maco s povrchovou úpravou silber-look (stříbrné provedení) a MACO
TRICOAT je však testováno až po kompletní montáži.
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Odolný všude tam, kde to zátěž vyžaduje!

Oblasti použití Maco Tricoat
V zásadě všude tam, kde galvanicky pozinkovaná povrchová vrstva není dostatečně
odolná proti korozi.
Speciálně pro tyto oblasti použití byl vyvinut Maco Tricoat-povrch.
Možnosti použití:
• V objektech přímořských
oblastí a na ostrovech.
• V objektech s vysokou
koncentrací výparů kyseliny mléčné (mlékárny,
sýrárny).

• V objektech s trvalým
působením výparů chloru
(plovárny, kryté bazény)
• V prostorách, které jsou
trvale vystaveny vlhkosti
(sklepy, pivnice, prádelny).

• V objektech s výpary amoniaku (chlévy, stáje).
• U druhů dřeva, které obsahuje kyselinu tříslovou (dub).
• V objektech, které se
nacházejí ve velkých
průmyslových zónách.

Struktura vrstev ocelového kování
Maco Tricoat
konverzní vrstva
zinková vrstva
ocel
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Převaha tam, kde je to potřeba!

Nejvyšší kvalita pro
viditelné dály kování!
Právě viditelné části kování,
jako jsou spodní rohová
ložiska a horní ložisko
nůžek, které jsou stabilně
vystaveny stálým zatížením,
jsou opatřeny speciální
práškovou strukturou.

Tato ochranná vrstva
zmíněných dílů kování nabízí
nejen vysokou ochranu
proti korozi, ale i zvýšenou
odolnost proti poškrábání,
vodě a špíně.

Struktura vrstev kování Zamak
(spodní rohové ložisko a horní ložisko nůžek)
tenkovrstvá prášková barva
konverzní vrstva
Zamak
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Elegantní barva a dlouhá životnost!

V jaké barvě je vyráběn Maco Tricoat?
Tricoat je výlučně vyráběn ve světlém odstínu šedé barvy.
Tato barva je opticky vhodná pro každé okno nebo dveře.

Speciální Maco Tricoat šrouby zabezpečují kvalitu!
K celkovému balíku Maco Tricoat patří i šrouby se speciálním povrchem. Tyto šrouby
zabraňují kontaktní korozi a zajišťují tímto dlouhou životnost okna.

Sortiment šroubů

Pozor!

Jsou 3 velikosti / 2 druhy šroubů v sortimentu:
pro dřevo / plast			
pro plast
4,0 x 22
3,9 x 25
4,0 x 30
3,9 x 32
4,0 x 40
3,9 x 38

Smí byt použity pouze
speciální Maco-Tricoat
šrouby.
Při použití jiných šroubů se
může vyskytnout kontaktní
koroze.
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Produktová řada s povrchem Maco Tricoat.
Otevíravé- a otevíravě sklopné kování

Dveřní zámky

posuvné systémy
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MACO-SKUPINA:

MAYER & CO BESCHLÄGE GMBH
ALPENSTRASSE 173
A-5020 SALZBURG
TEL +43 (0)662 6196-0
FAX +43 (0)662 6196-101
maco@maco.at
www.maco.at

MACO - KOVÁNÍ s.r.o.
TUŘANKA 115
AREAL SLATINA, BUDOVA B
CZ- 62700 BRNO
TEL +420 549 248 847
FAX +420 541 210 875
cz.office@maco.at
www.maco.at

MAICO SRL
ITALIE
maico@maico.com

MACO DOOR & WINDOW
HARDWARE (U.K.) LTD
Velká Británie
maco@macouk.net

MACO HARDWARE
(TIANJIN) CO., LTD
ČÍNA
maco-china@maco.at

MACO BESCHLÄGE GMBH
NEMECKO
d-maco@maco.de

MACO BESCHLÄGE B.V.
Nizozemí
info@maco-nl.nl

MACO POLSKA
POLSKO
maco@maco.pl
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