
Coating voor omkasting HVAC-apparatuur

Corrosiebescherming

 UV-bestendig

 Voor ruige omstandigheden (C1-C5M)

 Slijtagebestendig



Blygold coatings voor omkastingen, bieden een langdurige bescherming voor HVAC-apparatuur tegen corrosie. De coatings zijn ontworpen als 

perfecte aanvulling voor standaard aangebrachte OEM-coatingsystemen. De Blygold coatingtechnieken en procedures zorgen voor bescherming 

van alle gevoelige oppervlakken van de omkasting en constructiedelen. De beschermende coatings kunnen zowel in onze fabriek als op locatie 

worden aangebracht.

Blygold bescherming voor omkasting van HVAC-apparatuur

www.blygold.nl

BLYGOLD  Coatings voor omkasting HVAC-apparatuur

Blygold Coating-formule

Corrosie-klasse

Buitenaf

C1 C2 C3 C4 C5 C5-M

Stad & klein industrieel Zware industrie Kust & offshore

Afwerking (architecturaal)

Primer & afwerking

Primer, tussenmateriaal &  afwerking

Binnen

Impact Zeer laag Laag Medium Hoog Zeer hoog 
(Industrieel)

Zeer hoog 
(Marien)

Binnen Binnen Binnen BuitenBuitenBuitenBuiten

Blygold coatings voor omkasting van HVAC-apparatuur voldoen aan ISO 12944-6
Om corrosie experts, ingenieurs en adviseurs bij te staan in het kiezen van de beste corrosiebescherming voor elke specifi eke situatie, zijn in ISO 

12944-6 richtlijnen vastgesteld. Deze internationale norm beschrijft verschillende corrosieklassen en is bepalend voor de norm van corrosiebe-

scherming van staalconstructies met beschermende verfsystemen. De Blygold coatingformules voldoen aan ISO 12944-6.

Met meer dan 40 jaar ervaring in het coaten van HVAC-apparatuur, weten onze Application Engineers exact hoe ze hun specialismen ook in uw 

situatie kunnen inzetten. Door onze hoge kwaliteitsnorm, realiseren wij voor klanten altijd de beste resultaten. Op korte, en op lange termijn. 

Voor coatingtoepassingen maar ook voor logistiek en dienstverlening.



BLYGOLD  Coatings voor omkasting HVAC-apparatuur
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 BLYGOLD CASINGGUARD BLYGOLD CLEARCOAT

Blygold ontwikkelde het CasingGuard coatingsysteem voor warm-

tewisselaars die dagelijks bloot gesteld worden aan de zwaarste 

omstandigheden. Voorbeelden hiervan zijn: HVAC-apparatuur op 

olieplatforms, in kustomgevingen of bij afvalwaterinstallaties. Aller-

eerst worden alle toegankelijke oppervlakken grondig voorbehan-

deld, gegrond met Refamac 3509 en afgewerkt met Refamac 3800. 

De primer zorgt voor een uitstekende hechting op OEM-coatings 

en blanke metalen. Speciale metallic pigmenten vormen de eerste 

corrosie beschermende laag. De afwerklaag “3800” 

is ontworpen voor optimale afdekking, zelfs op kwetsbare scherpe 

randen. De dunne laag technologie zorgt voor een gladde en 

extreem beschermende afwerking met beperkte laagdikte.

Blygold Clearcoat is een transparant coatingsysteem dat de be-

staande OEM-coatingeigenschappen verbetert. De coating hecht 

zich direct aan verschillende coatingtypes zonder speciale primer of 

voorbehandeling. Het afgewerkte oppervlak heeft een hoge glans 

en heeft een extreem lange weerstand tegen UV. De toepassing 

van de Blygold Clearcoat brengt tevens de vervaagde kleuren van 

HVAC-apparatuur weer terug. De dunne en gladde fi lm heeft afsto-

tende eigenschappen die de hechting van vervuiling beperkt. De 

coating wordt aangebracht na grondige reiniging van alle zichtbare 

oppervlakken van de HVAC-apparatuur. Door de transparante coa-

ting behoudt de eenheid de originele OEM-kleur.

TECHNiSCHE INFORMATIE BLYGOLD CASINGGUARD BLYGOLD CLEARCOAT

Kleur Ral 7001 (of als gespeci� ceerd) Transparant

Voorbehandeling Ontvetten, schuren en primer Refamac 3509 Ontvetten (Blygold CoilClean AP)

Substraten Ongeverfde metalen, plastic & OEM-coatings OEM coatings

Glansbehoud ASTM G154 / ISO11507 5.000h   >75% 30.000h   >90%

Adhesie ASTM 3359 b / ISO 2409 5B / 0 5B / 0

Zoutsproei-test ASTM B117 / ISO 9227-NSS >7.500h >4.000h (afhankelijk van OEM-coating)

Aftrek-test ISO 4624 / ASTM D4541 9,3 MPa / 9,1 MPa ND

Klasse volgens norm ISO 12944 DEEL 6 C5-I / M C3-C4 (als afwerking in systeem)

Laagdikte 4-6 mil (100-150 micron) 1-2 mil (25-50 micron)

Afschuiftest ASTM D4060 - CS10 - 1000 cycli 98 mg 40 mg

Flexibiliteit ISO 1520 : 2006  5 mm 10 mm

Speciaal gemaakt voor de klus!
Sinds de oprichting van Blygold in 1976, houden wij ons bezig met het ontwikkelen van coatings die er specifi ek op gericht zijn corrosiebe-

scherming te bieden aan HVAC-apparatuur en dan met name aan warmtewisselaars. Nu, ruim 40 jaar later is Blygold wereldmarktleider op dit 

gebied. Onze eigen R&D-afdeling test en verbetert voortdurend onze coatings en onze applicatieprocedures. Dit zorgt ervoor dat gebruikers 

van onze coatings de maximale corrosiebescherming krijgen, zonder dat de effi  cientie van de warmtewisselaar negatief wordt beinvloed. 

Blygold ClearCoat en Blygold CasingGuard bieden optimale bescherming voor de omkasting van uw HVAC-apparatuur. Het Blygold Casing-

Guard-systeem dient te worden gebruikt in hoog corrosieve omstandigheden, terwijl het Blygold ClearCoat-systeem een goede bescherming 

biedt voor matig corrosieve toepassingen. Uw lokale Blygold vertegenwoordiger helpt u bij de keuze welk coatingsysteem het beste bij uw 

toepassing past.
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BLYGOLD

 45 jaar ervaring

 Unieke applicatietechnieken

 Valide testresultaten

 Gekwalifi ceerde specialisten

 ISO, VCA** gecertifi ceerd

 Eigen R&D

 Onafhankelijk laboratorium

 Innovatie is onze 2e natuur

 Marktleider in corrosiebescherming

 Energiezuinige oplossingen

 Oplossingen ook op lange termijn

 Energiebesparend en milieuvriendelijk

 Gezond binnenklimaat

 Onderhoudsvriendelijk

 MVO

Kwaliteit Innovatie Duurzaamheid

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 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.


