
corrender
Nowe perspektywy przy zastosowaniu  
taśmy stalowej ocynkowanej ogniowo

D
o

m
e

n
ic

o
 M

a
rc

h
e

s
e

, 
K

ey
 A

cc
ou

nt
 M

an
ag

er

voestalpine Steel Division

www.voestalpine.com/steel  
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Nowe perspektywy poprzez 
doskonałe właściwości antykorozyjne
Stawcie Państwo czoło wymaganiom panującym na rynku poprzez znaczną 
poprawę jakości swoich produktów i wykorzystajcie Państwo doskonałe 
właściwości, które w sprawach ochrony antykorozyjnej proponuje Wam corrender.



Nowe perspektywy poprzez 
wydajną warstwę ochronną
Dzięki dodaniu drobnych cząsteczek  magnezu oraz aluminium do kąpieli 
cynkowej, corrender uzyskuje wydajną warstwę ochronną, która daje Wam 
wiele zalet podczas dalszego procesu przetwarzania materiału.



  

corrender
Kolejny stopień ewolucyjny w produktach 
uszlachetnianych zanurzeniowo

Intensywna działalność rozwojowa pozwala 
voestalpine na zdobywanie coraz to nowych 
szczytów. Pozwoliła ona również na 
osiągnięcie kolejnego stopnia ewolucyjnego 
w zakresie produktów powlekanych 
zanurzeniowo. corrender w odróżnieniu od 
innych tradycyjnych ocynkowanych taśm 
stalowych, posiada wiele dodatkowych zalet:

■ doskonałe właściwości antykorozyjne
■ idealny podczas dalszego przetwarzania
■  stanowi wydajną alternatywę do 

istniejących technik zabezpieczeń 
antykorozyjnych

Liczne badania laboratoryjne potwierdziły 
wydajność oraz szerokie możliwości 
zastosowania corrender w przemyśle AGD. 
voestalpine, jako odpowiedzialny partner, 
proponuje swoim klientom produkty, które 
pomogą jeszcze lepiej sprostać przyszłym 
wymaganiom rynku.



  

Dzięki swojej wydajnej warstwie ochronnej corrender wykazuje jeszcze lepszą 
ochronę antykorozyjną, przy takiej samej grubości metalicznej warstwy ochronnej, 
w stosunku do tradycyjnych ocynkowanych taśm stalowych. 

Podczas badania na odporność w komorze solnej w przypadku tradycyjnych 
taśm ocynkowanych już po 48 godzinach można zauważyć widoczne ślady białej 
korozji. corrender, przy takim samym czasie trwania badania prawie nie wykazu-
je oznak występowania białej rdzy:

 

W przypadku ochrony przed rdzą czerwoną widać przeważające właściwości 
corrender. Wskutek wytworzenia się warstwy pasywnej proces tworzenia się rdzy 
zostaje w znacznym stopniu spowolniony. Nawet po 500 godzinach nie widać 
jeszcze żadnych oznak tworzenia się rdzy:

Na skutek przeważających właściwości ochronnych w przypadku użycia corrender 
mamy do dyspozycji dwa warianty:
■  zwiększone właściwości antykorozyjne przy takiej samej grubości metalicznej 

warstwy ochronnej  
■  identyczne właściwości ochronne przy zastosowaniu znacznie zredukowanej 

metalicznej warstwy ochronnej.

Doskonałe właściwości antykorozyjne
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corrender otwiera możliwości do zwiększenia wydajności i poprzez to do redukcji kosztów 
produkcji. Dzięki zastosowaniu wydajnej warstwy ochronnej tworzą się idealne 
właściwości do dalszego przetwarzania, które przyczyniają się do znacznego wzrostu 
wydajności produkcji.

Mniejsze koszty czyszczenia dzięki nieznacznemu ścieraniu się cynku

Podczas przetwarzania corrender występuje znacznie mniejsze ścieranie się cynku niż 
podczas przetwarzania tradycyjnie ocynkowanej taśmy stalowej. Pozwala to na znaczą 
redukcję częstotliwości czyszczenia narzędzi i znaczne zwiększenie wydajności produkcyjnej.

Nasze badania w innych dziedzinach przemysłu wykazują istotną redukcję czasu 
potrzebnego na czyszczenie narzędzi:

Duże okno procesowe podczas głębokiego tłoczenia

Poprzez poprawę właściwości głębokiego tłoczenia corrender zwiększa bezpieczeństwo 
całego procesu produkcyjnego na tłoczni. Pozwala to na znaczną redukcję błędów oraz 
zwiększenie wydajności, szczególnie podczas występowania wysokich wymagań 
dotyczących przetłoczeń detalu.

Idealny do kombinacji z wielofunkcyjnymi powłokami

corrender doskonale nadaje się do kombinacji z innymi wielofunkcyjnymi systemami 
powlekania, takimi jak: dryform oraz magicform.

Idealne właściwości podczas 
dalszego przetwarzania 

150

900

500

2000

np. część 1

np. część 2

aż do 80%   
mniej postojów produkcyjnych 

spowodowanych czyszczeniem narzędzia

(ilość wyprodukowanych elementów 
pomiędzy dwoma cyklami czyszczenia)

corrender

tradycyjnie ocynkowana taśma stalowa

corrender

tradycyjnie ocynkowana taśma stalowa

Informacje zawarte w niniejszym folderze służą tylko i wyłącznie jako niezobowiązująca informacja techniczna i w 
żadnym wypadku nie zastępują indywidualnego doradztwa naszego zespółu odpowiedzialnego za sprzedaż i serwis.  
Informacje zawarte w niniejszym folderze oraz właściwości danych produktów są tylko wtedy gwarantowane, jeżeli zostało 
to ujęte w indywidualnej umowie. Dopuszcza się zmiany techniczne, jak również błędy w druku. Drukowanie, nawet 
wybiórcze, tylko za wyraźną zgodą voestalpine Stahl GmbH



  

Proszę się przesiąść – wesprzemy 
Państwa
voestalpine, z dostawami seryjnymi od roku 2007 jest pionierem w zakresie wprowadza-
nia na europejskim rynku powłoki cynk-magnez. Wskutek wieloletniego doświadczenia 
w zakresie powlekania powłoką cynk-magnez, voestalpine, w odróżnieniu od innych 
producentów, posiada szeroką wiedzę w zakresie tego produktu. Obszerne badania 
laboratoryjne, darmowe dostawy próbek, duża ilość zrealizowanych projektów oraz 
wspólne próby produkcyjne u naszych klientów tworzą bazę do naszego głębokiego 
i pełnego zrozumienia tego produktu. Nasi technicy, posiadający tę wiedzę są zawsze
do Państwa dyspozycji w okresie wdrożenia corrender w Państwa produkcji.

dzięki przeważającej ochronie antykorozyjnej oraz idealnym właściwościom podczas 
dalszego przetwarzania, stanowi corrender interesującą alternatywę dla innych 
produktów.

Wydajna alternatywa

początek białej rdzy

kinetyka białej rdzy

odporność na 
czerwoną rdzę 

(test w komorze solnej)

odporność na 
czerwoną rdzę 

(cykliczny test na korozję)

zdolność do lakierowania 
proszkowego

ochrona katodowa

możliwość spawania

cynk* corrender galfan

równie dobrze jak referencja lepiej niż referencja gorzej niż referencja

*) cynk, zawsze jako referencja



voestalpine Steel Division
voestalpine-Straße 3
4020 Linz, Austria
T. +43/50304/19-204
F. +43/50304/59-7204
electrical.industry@voestalpine.com
www.voestalpine.com/steel  

Technicznie dalej. Wspólnie skuteczniej.
voestalpine Steel Division – Państwa partner, który tworzy przewagę.

Naszą bazą są wysokowartościowe materiały oraz produkty. Ale także jako partner chcemy zawsze 
proponować optymalne rozwiązania. Dlatego pracujemy zawsze na dwóch płaszczyznach:
osobistej – poprzez zaangażowanych i kompetentnych współpracowników oraz
technicznej – poprzez innowacyjność w zakresie metody produkcji oraz serwisu dla klienta

Firma voestalpine Steel Division oraz jej współpracownicy pod pojęciem partnerstwa rozumieją:
■ zrozumienie działalności klienta
■ kompetencję oraz wiarygodność
■ przejęcie odpowiedzialności
■ współpracę pełną zaufania

Długoletnia i owocna współpraca z naszymi klientami jest tego dowodem.
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