


Forbehandling: 

Vi tilbyder korrosionsbeskyttelse af emner med  

SurTec 609 Zetacoat. (for emner op til l=2500mm.) 

 

SurTec 609 er en variant af  den velkendte 650 serie 

(ChromitAL) og indeholder samme korrosionsbeskyttende 

egenskaber for emner der efterfølgende lakeres. 

SurTec 609 er beregnet på multimetaller, og kan med 

fordel anvendes på Al, Fe, Zn og Mg for fremragende  

lakvedhæftning og med efterfølgende lakering kan  

tilbydes korrosionsbeskyttelse højere end C4M. 

På AL, ZN & MG dannes ultratynde lag af Zirkonoium & 

CR(III) for optimeret vedhæftning & korrosionsbeskyttelse. 

På Fe dannes et ligeledes et ultratyndt lag af Zirkonium 

for optimeret vedhæftning og korrosionsbeskyttelse, med 

egenskaber der ligger på niveau med Zinkfosfatering og 

langt overstiger egenskaberne for Jernfosfatering. 

Klargøring: 

Vi kan tilbyde slibning, spartling af dine træ, plast eller 

metalemner samt sandblæsning af emner op til 6 meter.  



Laduco Industrilakering benytter sig af pulvermaling af høj kvalitet, fra de førende leverandører indenfor området. 

Vådlakering: 

For de emner der ikke egner sig til pulverlakering,  

eller i tilfælde hvor kunden har et ønske om farver der 

ikke forefindes i pulvermaling, tilbyder vi også våd-

lakering af emner, store som små, i træ, plast og metal. 

Med eget blandeanlæg kan vi hurtigt producere farver 

efter kundens ønske fra de fleste anvendte farvekort. 

(RAL, NCS, Pantone osv.) 

Pulverlakering: 

Pulvermaling giver stærke overflader, der holder længe. 

Processen er statisk påføring af maling i pulverform, 

og da malingen på ingen tidspunkter har været i kontakt 

med opløsningsmidler, er det en særdeles miljørigtig 

måde at lakere på. 

Pulvermaling findes i mange forskellige farver, glans og 

strukturer, hvoraf et stort udvalg lagerføres på fabrikken. 

 

Hos Laduco kan vi tilbyde lakering af metalemner på helt 

op til 6 meter! 



Laduco Industrilakering ligger belejligt tæt på København, lige ved afkørsel 6, Ishøj 

BALDERSBÆKVEJ 20-22 

DK-2635 ISHØJ 

TLF.: 4371 0411 

LADUCO@LADUCO.DK 

 Professionel forbehandling og korrosionsbeskyttelse. 

 -Pulverlakering af emner op til 6 meter! 

 -Vådlakering af alt mellem himmel og jord. 


