
Op waterbasis 
Goede hechting
Corrosiebestendig

PoluAl WB

Beschermt meer 
dan je denkt



Blygold staat in binnen- en buitenland bekend om haar eigen ontwikkelde anti-corrosiebeschermingen. 

Topcoatings als PoluAl XT, PoluAl MB en Blygold High Temp zorgen bij duizenden bedrijven, instellingen en 

fabrieken al jaren voor bescherming van warmtewisselaars en dus voor verlenging van de levensduur van 

klimaatinstallaties.

Omdat Blygold graag haar steentje bijdraagt tot een duurzame- en gezonde samenleving, hebben we ook 

een oplosmiddelvrije coating ontwikkeld die bestand is tegen zout, zuren en andere vormen van vervuiling. 

PoluAl WB is weliswaar op waterbasis, maar minstens zo eff ectief in haar beschermende werking voor 

warmtewisselaars. 

Met deze coating komt Blygold tegemoet aan de groeiende behoefte vanuit de markt om duurzame 

oplossingen te kunnen bieden.

Blygold PoluAl WB

www.blygold.nl 

BLYGOLD  PoluAI WB

 MET BLYGOLD POLUAL WB ZONDER BLYGOLD POLUAL WB

 Warmtegeleidend

 4000+ uur zoutsproeitest

 UV-bestendigheid

 Ultra dunne laag (30 µm) om drukval te   

      voorkomen

 Hoge fl exibiliteit

Wat is PoluAl WB?
Dit is een aluminium gepigmenteerde coating op 

waterbasis, speciaal ontwikkeld voor bescherming 

van warmtewisselaars. Toepassing van oppervlakte 

actieve stoff en zorgt ervoor dat ook meer hydrofobe 

ondergronden goed worden behandeld (in 

vergelijking met andere water gedragen coatings).

PoluAl WB biedt een uitstekende bescherming en

is UV-bestendig.



Onze duurzame toeleveringsketen

BLYGOLD  PoluAI WB

www.blygold.nl

25-35 μm

0 - 10%

0 - 3%

Gekwalifi ceerde Blygold Application Engineer

Uitstekend

0(Europees) 5b (USA)

Warmtewisselende oppervlakken 

Uitstekend

TECHNISCHE INFORMATIE

BLYGOLD HVHP COATING POLUAL WBDOMPEL- / FLOWCOATING

100% duurzaam
Zonnepanelen en windturbines  
bovenop de productiefaciliteit 
genereren 100% van de 
benodigde energie voor de 
productie van PoluAl WB.

Schone scheepvaart 
Blygold is lid van het Goodshipping 
Program, wat betekent dat Blygold 
PoluAl WB koolstofneutraal wordt 
verscheept door gebruik te maken 
van duurzaam geproduceerde 
biobrandstoff en.

100% gecerti� ceerd
Wereldwijd zijn alle Engineers 
van Blygold gecertifi ceerd 
volgens de Blygold Global 
Quality Standard. 
Zo kunnen we onze kwaliteit 
garanderen.

Verbeter resultaten
Apparatuur die door Blygold 
wordt beschermd, kan tot 30% 
minder energie verbruiken en 
de levensduur kan met 300% 
worden verbeterd in vergelijking 
met apparatuur die niet door 
Blygold wordt behandeld.

de Blygold Foundation
Deze 100% liefdadigheidsinstel-
ling biedt ondersteuning aan lo-
kale initiatieven die aansluiten bij 
de bedrijfswaarden van Blygold 
en hun visie op het belang van 
lokale gemeenschappen.

Duurzaamheid is meer dan alleen het aanbieden van een "groen" product. 

Een duurzaam bedrijf zijn betekent dat u elke stap in uw bedrijfsproces 

vanuit dezelfde gedachtegang moet benaderen: om slimme oplossingen te 

bieden met een minimale impact op het wereldwijde milieu. Blygold heeft 

deze mentaliteit al sinds onze oprichting in 1976 en dit is de reden waarom 

we tot op de dag van vandaag mijlenver op onze concurrentie vooruit 

lopen: door onze oplossingen en onze duurzame bedrijfsvoering!

Laagdikte:

Drukverlaging:

Thermische weerstand:

Applicatie:

UV-bestendigheid:

Hechting (cross hatch):

Toepassingen:

Chemische weerstand:

Behandeling:

Type coating:

Kleur:

Voorbehandeling:

Temperatuurbereik (droog):

Substraten:

ASTM B117:

Kesternich (2,0 ltr SO2):

PoluAl WB

Op waterbasis, met aluminiumpigment 

Zilver-blauw 

Ontvetten met Coil Clean AP & Passiveren 

-20° tot 150°C (-4° tot 302°F)

Aluminium, koper, gegalvaniseerd staal 

4000+ uur

40 cycli

Blygold applicatie
Een goede coating werkt alleen als deze op de juiste 

manier wordt aangebracht. Blygold onderscheidt 

hierin vier belangrijke elementen: onze coatings, onze 

spuittechniek, onze gecertifi ceerde Application Engineers 

en onze applicatiehal. De combinatie van deze elementen 

zorgt ervoor dat de warmtewisselaars altijd volledig 

dekkend behandeld worden. Hoewel Blygold met haar 

applicatiehal een professionele omgeving biedt voor deze 

behandeling, kunnen de werkzaamheden onder de juiste 

omstandigheden ook op locatie worden uitgevoerd. Dit 

maakt Blygold nog unieker. 



T. (030) 634 43 10

F.   (030) 634 43 11

E. info@blygold.nl

Hoofdsveste 13 3992 DH Houten

Postbus 10 3990 DA Houten

www.blygold.nl

BLYGOLD Kwaliteit
 Bijna 45 jaar ervaring

 Unieke applicatietechnieken

 Valide testresultaten

 Gekwalifi ceerde specialisten

 ISO, VCA** gecertifi ceerd

Innovatie
 Eigen R&D

 Eigen laboratorium

 Innovatie is onze 2e natuur

 Marktleider in corrosiebescherming

 Energiezuinige oplossingen

Duurzaamheid
 Oplossingen ook op lange termijn

 Energiebesparend & milieuvriendelijk

 Gezond binnenklimaat

 Onderhoudsvriendelijk

 MVO

Blygold verbetert klimaatinstallaties
Verbeteren doen wij o.a. door:

• Reiniging en onderhoud 

• Coaten van componenten met eigen PoluAl coatings

• Optimalisering en het upgraden van de techniek in 

  bestaande installaties

• Metingen, inspecties en advies

Wij zorgen ervoor dat klimaatinstallaties ook na jaren nog 

uitstekend presteren, een hoog rendement behalen en langer 

in goede conditie blijven. 

Blygold Nederland telt vier vestigingen en heeft ca. 100 

medewerkers in vaste dienst. Ook beschikken wij over een 

eigen applicatiehal en een gecertifi ceerd-, en onafhankelijk 

laboratorium voor inspecties, metingen en Legionella-preventie.

PoluAl-coatings
Onze eigen PoluAI-coatings vormen al bijna 45 jaar de basis 

van ons bedrijf en bieden hoogwaardige bescherming tegen 

agressieve omstandigheden en corrosie. Zij geven u de garantie 

voor een optimale werking van uw klimaatinstallatie.


