
Είμαστε ειδικοί στην προστασία από τη διάβρωση. Η πολυετής 
εμπειρία, η εκτεταμένη τεχνογνωσία και η προσπάθεια 
συνεχούς βελτίωσης των προϊόντων μας, οδήγησαν στο 
τελευταίο φινίρισμα της επιφάνειας μας - MACO Silverlook-
Evo.

Διασφαλίζει ότι το υλικό μας από χάλυβα και Zamak, 
προστατεύεται τέλεια από περιβαλλοντικές επιδράσεις και 
σημάδια φθοράς και τώρα είναι ακόμη πιο ανθεκτικά και 
διαθέτουν ομαλότερη επιφάνεια. Επίσης αυτολιπαίνονται και 
επιδιορθώνουν την επιφάνειά τους . Αυτό είναι μοναδικό σε 
όλο τον κόσμο - αλλά εδώ στη MACO, σύντομα θα αποτελεί 
πρότυπο (στάνταρντ).

maco.eu

MACO Silverlook-Evo
Μοναδικά καλό ως πρότυπο 

TECHNOLOGY IN MOTION



Μοναδικό στον κόσμο

Εξαιρετικά ανθεκτικό στη διάβρωση: 600 ώρες και έτσι πολύ πάνω από το EN 1670, Class 5 (Κατηγορία 5)

Επιδιόρθωση & αυτολίπανση: χάρη σε ουσίες που περιέχονται σε νανοκάψουλες

Βελτιωμένη ομαλότητα λειτουργίας: πολύ ομαλή λειτουργία χάρη στις βελτιωμένες ιδιότητες ολίσθησης

Αυξημένη διάρκεια ζωής: εξασφαλίζεται από τα βέλτιστα αντιστοιχισμένα επίπεδα

Καθαρή λειτουργία: απαιτούνται μόνο λίγα σημεία γράσου στο υλικό

Γενική εφαρμογή: διαθέσιμο για ολόκληρη τη γκάμα προϊόντων MACO

Εύκολη μετάβαση: χάρη στην αμετάβλητη οπτική

Κορυφαία ποιότητα: χάρη στις δεκαετίες εμπειρίας στον τομέα του γαλβανισμού

Η επιφάνεια που αυτολιπαίνεται 
και αυτοεπιδιορθώνεται 
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Ατσάλι ή
Zamak

Η επίδραση Evo

Εάν η επιφάνεια έχει φθαρεί, για 
παράδειγμα κατά την τοποθέτηση 
των εξαρτημάτων με ασύρματο 
εργαλείο... 

 

Το υλικό από ατσάλι ή Zamak είναι γαλβανισμένο, αδρανές (passivated) και σφραγισμένο. Ο συνδυασμός 
των διαφορετικών στρωμάτων όχι μόνο βελτιώνει την αντοχή στη διάβρωση, αλλά επιτρέπει επίσης 
εξαιρετικά ομαλή λειτουργία.

Μοναδικό στη βιομηχανία, το τελευταίο μας στρώμα 
είναι μια τριβολογική σφράγιση, με ενσωματωμένες 
νανοκάψουλες, οι οποίες προσθέτουν άνευ 
προηγουμένου οφέλη - αυτολίπανση και 
αυτοεπιδιόρθωση. Κάτω από μηχανική καταπόνηση, 
αυτές οι σφραγισμένες κάψουλες διαρήγνυνται  και 
οι περιεχόμενες ουσίες λιπαίνουν την επιφάνεια. 
Επιδιορθώνουν, επίσης, τις φθορές γεμίζοντας 
γρατσουνιές με αντιδιαβρωτικές ουσίες, προτού 
ακόμη αναπτυχθεί σκουριά.

Μικρο-κρυσταλλικός 
γαλβανισμός

… οι περιεχόμενες, στις 
νανοκάψουλες, ουσίες 
επιδιορθώνουν τις 
φθορές και αποκαθιστούν 
την αντιδιαβρωτική 
προστασία.

Τριβολογική σφράγιση με 
νανοκάψουλες (Evo)

Παχύ στρώμα 
αδρανοποίησης
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