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Vå

Industriell utrustning sitter i tuffa miljöer 
där den utsätts för höga temperaturer, 
slitage, korrosion och kemikalieangrepp. 
Resultatet blir försämrad effekt, dålig 
lönsamhet och stillestånd. Vi arbetar 
med Chestertons system som är  
utvecklade för att motverka dessa  
problem på ett effektivt sätt.  
Vår kompositverkstad är specialanpassad för all typ 
av industriell utrustning. Våra servicebussar står alltid 
redo för snabba uppdrag med utrustning som krävs 
för att kunna utföra arbeten i fält.

Uppgradera din 
utrustning!
I de flesta fall är det lönsamt att belägga utrustningen 
redan när den är ny. Vi belägger skruvar, pumpar, 
fläktar, valsar, tankar, fundament och all annan tänk-
bar utrustning när den är ny, före drifttagning  
och innan skadorna hinner uppstå.

Skydd mot:

 ¡ Mekaniskt slitage 

 ¡ Korrosion 

 ¡ Kemikalier

 ¡ Temperatur

 ¡ Slag

 ¡ Kavitation

Kompositsystem som  
skydd för metall



Ytskydd för alla typer av applikationer

Pumpar och fläktar
Mekaniskt slitage, kemikalieangrepp 
och korrosion är vanliga problem 
med pumpar och fläktar. Komposit-
erna ger ett slitstarkt skydd och i de 
flesta fall en bättre verkningsgrad då 
flödesmotståndet minskar.

Vi utför allt från mindre repara-
tioner till totalrenoveringar inklusive 
beläggning, montage, tillverkning av 
reservdelar, lagerbyten, balansering, 
uppgradering av tätningar med mera.

Ventiler och spjäll
Salter och kemikalier angriper ytorna 
på ventiler och spjäll. En tunnfilms-
beläggning ger oftast tillräckligt 
skydd för att förlänga livslängden på  
utrustningen. 

Vid behov utför vi även svets- och 
smidesreparationer, byte av tätningar 
och tillverkning av reservdelar.

Kanaler, cisterner, 
cykloner och tankar
Aggressiva medier ger upphov till 
korrosion och skadar utrustningen. 
Detta påverkar processen och kan i 
förlängningen innebära miljöskador 
och i värsta fall även personskador. 
Vi väljer rätt beläggning för applika-
tionen och hjälper till att undvika  
dyra reparationer.

Skruvar och tråg 
Transportskruvar och tråg utsätts 
för många olika typer av slitage och 
korrosion. 

Vi reparerar och belägger utrust- 
ningen på plats hos kund eller i 
någon av våra verkstäder. 

Våra specialister hjälper dig hitta  
den bästa tekniska lösningen när  
det gäller val av material.

UppgraderadRepareradUtrustning



Slitskydd

Utrustning som används inom tung industri utsätts för kraftigt slitage. Genom 
att lägga ett slitskydd förlänger man dess livslängd så att produktionen kan 
fortgå utan haverier och driftstopp. Ett välplanerat underhåll leder till stora 
ekonomiska besparingar. En beläggning är ett kostnadseffektivt  
alternativ till att köpa ny eller frekvent reparera utrustningen. 

Erosions- och korrosionsskydd
I miljöer med mycket strömningar eller där  
korrosion är ett stort problem, t.ex. inom  
vattenkraft, arbetar vi med anpassade kom-
positsystem. Med rätt skydd förebyggs 
skador, dyra reparationer och haverier.

Kemikalieskydd
Kemikalier är aggresiva mot metallytor. Vi har 
utvecklade kompositsystem som skyddar mot 
kemikalieangrepp, frätskador och korrosion. 

Ytskydd för alla typer av applikationer Varför kompositbelägga?

Kompositmaterial  
skyddar och ökar 
livslängden avsevärt
I över 30 år har kompositsystem skyddat utrustning mot korrosion, 
kemikalieangrepp och nötande mekaniskt slitage. Chestertons 
produkter används i över 60 länder och är nu överlägset världs- 
ledande inom kompositskydd på utrustning inom processindustrin.

Exempel på 
applikationer

 þ Skruvar

 þ Rökgaskanaler

 þ Tankar

 þ Rörsystem

 þ Pumpar

 þ Valsar 

 þ Barktrummor

 þ Tråg

 þ Fläktar

 þ Transportörer

 þ Cykloner

 þ Suglådor

 þ Slitplåtar

 þ Löphjul

 þ Ledskenor

 þ Turbinblad

 þ Fläktar

... och mycket, mycket mer!

Bra service och  
snabba leveranser  
– en självklarhet!

Erosion Slitage Slag/stötar Kemikalieangrepp Korrosion Kavitation

Frågor? Kontakta oss: 011-31 49 50



Rätt komposit för varje applikation

Inom industrin har varje  
applikation sin specifika  
utmaning som kräver en  
unik ytskyddslösning. 
Vi har kompositmaterial som ökar 
livslängden hos metallen där den blir 
begränsad p.g.a korrosion, slitage, 
erosion, eller kemikalieangrepp.

Reparationer
Komposit kan i många fall även  
användas för att reparera skador  
och ersätta originalmaterial på  
exempelvis pumphus och hjul.  

Tunnfilmsbeläggning 
I många applikationer räcker det 
med en tunnfilm (upp till 1mm) som 
appliceras med spruta eller för hand. 
Fördelarna är en tät yta med hög 
vidhäftning och låg friktion, vilket 
gör att man undviker påbyggnader 
som kan skapa obalans samt andra 
problem med utrustningen. 

Tjockfilmsbeläggning 
Vid applikationer med större partiklar, 
som flis, bark, andra typer av granulat 
krävs tjockare beläggningar (upp 
till 8mm). Då används material med 
olika typer av keramer. Detta gör att 
kompositen verkar som slityta,  
istället för metallen.

Fråga oss gärna om våra kompositsystem för betong!
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Roterande utrustning

Rör

Maskinverkstad

Beläggning

Svets, plåt & smide

Cylindrar

Våra kompetenta medarbetare löser 
utmaningar, stora som små, med  
god sammanhållning och alltid med  
kunden i fokus.

Ståthöga MA Teknik är ett verkstadstekniskt 
försäljnings- och underhållsföretag med kontor 
och verkstäder i Norrköping, Kisa och Oxelösund. 
För oss står kunden alltid i centrum och varje 
projekt är en ny utmaning. Vår filosofi är att allt 
går att utveckla och göra lite bättre. Kompetent 
personal samt ett brett utbud av både produkter 
och tjänster gör oss till en stark underhållspartner. 
Tveka inte att ta kontakt med oss för att diskutera 
just era behov!


