
PoluAl XT-MB

 Corrosiebestendig

 Bestendig tegen micro-organismen

 Warmtegeleidend



Warmtewisselaars die worden gebruikt voor het koelen van ruimtes, hebben door condensatie 

en vervuiling vaak last van corrosie en microbiologische groei. In de praktijk versterken ze elkaar. 

Corrosie creëert ruwe oppervlakken die ideaal zijn voor de hechting van vuil en microben. 

Tegelijkertijd creëren microben die zich eenmaal hebben gevestigd op een oppervlak, een lokaal 

corrosief microklimaat. De groei van bacteriën en schimmels zorgen voor slechte hygiëne en 

vieze geuren. De typische geur van airconditioning, ook wel het vuile-sok-syndroom genoemd, 

wordt in feite veroorzaakt door de aanwezigheid van deze organismen.

Wat is PoluAl XT-MB?
Deze coating is er speciaal voor koelbatterijen en 

verdampers. De coating beschermt kwetsbare 

metalen in “agressieve” omgevingen, waar 

hygiëne van cruciaal belang is. De hoeveelheid 

aluminiumpigment in de coating zorgt voor een 

optimaal warmtegeleidend vermogen. Hierdoor 

behouden de gecoate warmtewisselaars hun 

koelcapaciteit. Daarnaast beschikt deze coating 

over speciale toevoegingen waardoor deze 

resistent is tegen bacteriën en schimmels. 

Het maakt deze coating ideaal voor o.a. de 

voedingsmiddelenindustrie. 

Blygold PoluAl XT-MB

www.blygold.nl

BLYGOLD  PoluAl XT-MB

MET POLUAL XT-MB ZONDER POLUAL XT-MB

Corrosiebestendig

 Bestendig tegen micro-organismen 

 Warmtegeleidend

 11.000 uren zoutsproeitest 

 Nano-vrij

 Behandeld product



BLYGOLD  PoluAl XT-MB

www.blygold.com

Groei van micro-organismen  

TECHNISCHE INFORMATIE

Bacteriën ( CFU/cm2) Schimmels  (groei-intensiteit)

14000

4

1,4 0,02

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. 

Met aluminium gepigmenteerde Polyurethaan

Champagne

Ontvetten met Coil Clean AP

-20 °Ct/m 150 °C (-4 t/m 302°F)

Aluminium, koper, gegalvaniseerd staal

11000+ uur (neutrale zoutsproeitest)

4000+ uur (zuur-zoutsproeitest)

25-30 µm (1 mil)

2010 : logboekvermindering 4.3

Sterke schimmels statisch eff ect

0-5 % (afhankelijk van de vin-geometrie)

0-3 % (afhankelijk van de vin-geometrie)

Gecertifi ceerde Application Engineer

Uitstekend

0 (Europees) 5b (USA)

Koelbatterijen - Verdampers - Warmtewisselaars

Uitstekend (als per weerstandslijst)

Coating type:

Kleur:

Voorbehandeling:

Temperatuurbereik (doog):

Ondergronden:

ASTM B117:

ASTM G85 A1: 

Laagdikte:

Bacteriebestendigheid JIS Z 2801:

Schimmelbestendigheid Din EN ISO 846 method B :

Drukval: 

Thermische weerstand: 

Applicatie: 

UV-bestendigheid:  

Hechting (cross hatch):  

Toepassingen: 

Chemische weerstand: 

Zonder PoluAL XT-MB

Bacteriën (CFU/cm2)  14000

Schimmels (groei-intensiteit)  4

Met  PoluAL XT-MB

Bacteriën (CFU/cm2)   1,4

Schimmels (groei-intensiteit)  0,0

Met PoluAL XT-MB

Zonder PoluAL XT-MB
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Met  PoluAL XT-MB

Bacteriën (CFU/cm2)   1,4

Schimmels (groei-intensiteit)  0,0
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Zonder PoluAL XT-MB



T. (030) 634 43 10

F.  (030) 634 43 11

E. info@blygold.nl

Hoofdveste 13 3992 DH Houten 

Postbus 10 3990 DA Houten

www.blygold.nl

BLYGOLD

 Bijna 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

Kwalieit 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 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.


