
Pulverlakkering er miljøvennlig og effektiv overflatebehandling for metallprodukter. 

Gir finish med høy kvalitet og god beskyttelse, ideelt for de mest krevende forhold. 

Midthaug leverer løsningene 

TRAPPER 

REKKVERK 

BALKONGER 

STREKKETALLFASADER 

FASADESTIGER 

SPESIALPRODUKSJON 

FLAGGSTENGER 

OM PULVERLAKKERIG FRA MIDTHAUG  

Midthaug si� overflatebehandlingsanlegg består av mye mer enn selve pulverlakkeringen. En        

omfa�ende forbehandling står sentralt i prosessen og er avgjørende for et op,malt  slu�resultat. 

Anlegget er kostnadseffek,vt, miljøvennlig, har stor kapasitet. Midthaug innehar teknisk godkjenning 

fra Sintef Cer,fica,on for pulverlakkert varmforsinket stål.  

Pulverlakkering gjør gode metallprodukter enda bedre! 

 

PULVERLAKKERING 



PULVERLAKKERINGSPROSESSEN 

Midthaug leverer løsningene 

Forbehandling  

En omfa�ende renseprosess sikrer god vedhe4 for pulverlakk på både varmforzinket- og ubehandlet stål 
samt på eloksert aluminium. Forbehandling med zinkfosfatering gir meget god vedhe4 på stål og hindrer    
underkorrosjon ved lakkskader. Kromatering har den samme funksjonen for aluminiumsprodukter.  

 

Miljøvennlig 

Alle steg i prosessen blir kjørt i et lukket anlegg og all væske blir resirkulert eller renset. Prosessene kontrolle-
res e�er strenge ru,ner. Selve pulverlakkeringen og herdeprosessen er helt fri for løsemidler eller skadelige 
avgasser og ,l sammen medfører de�e at vår pulverlakkering er en miljøvennlig overflatebehandling. 

FORDELER VED PULVERLAKKERING  

Slyngrensing Varmforsinking Renseprosess 

Finish 

Pulverlakkering er en overflatebehandlingsprosess som gir 
jevn overflate og en op,mal finish på metallprodukter.  
Pulverlakkering hever derfor totalverdien på produktet. 

Slitestyrke 

Forbehandlingen i anlegget gir meget god vedhe4 for lakk 
på både stål– og aluminiumsprodukter. De�e gir god     
slitestyrke øker dermed produktets leve,d.  

Leverings�d 

Produktene som er ferdig pulverlakkert er tørre. De må 
bare kjøles ned før de kan håndteres og transporteres.  

Miljøvennlig 

Pulverfarge er fri for løsningsmiddel, så med denne        
lakkeringsmetoden kan man eliminere alt utslipp ,l lu4. 



Midthaug leverer løsningene 

PULVERLAKKERINGSPROSESSEN 

RAL-farger 

Vi ,lbyr pulverlakkering i mer en 200 forskjellige farger e�er RAL-
serien. For deg som kunde er det bare å velge fra fargekartet.  

Glansgrad og effektlakk 

Blank lakk med glansgrad 70 er vår standard.  

Enkelte farger finnes også som metallic eller glimmer.  

 

Sahara 

Vi kan også ,lby et begrenset utvalg av farger i pulverlakk-kvaliteten 
Sahara, som har en ma�ere strukturert overflate. Med denne lakken 
vises ikke små ujevnheter i underlaget så godt som ved blank    
ustrukturert lakk. Sahara serien har også et belegg, som kjennes 
gla�ere enn hva det ser ut som. Belegget gir også mer besky�else 
under transport og installasjon. Med den belagte overflaten kan   
produktene forbli rene i lengre ,d. Dermed kan også behovet for 
vedlikehold bli y�erligere redusert ved bruk av Sahara-kvaliteten.  

Pulverpåføring og herdeprosess 

Prinsippet for pulverlakkering er enkelt. Fargepulver gis friksjonsoppladning, dere�er blåses pulveret med 
trykklu4 fra flere dysepistoler mot det jordete produktet. Spenningskilden gjør at fargepulveret dras ,l      
objektet. Pulver som ikke treffer produktet gjenvinnes i vårt moderne anlegg. Dere�er varmes objektet i en 
herdeovn, slik at pulveret smelter og gir et homogent fargesjikt. 

 

Pakking  og transport 

Når produktene kommer ut av herdeovnen er de tørre og varme. De blir så hengende for avkjøling, før de tas 
ned og  pakkes direkte for sending eller lager. 

FARGER 

Påføring Pakking Herding  



SERTIFISERINGER 

Midthaug leverer  løsningene 

Produsert i Norge 

Mer enn 65 år erfaring Kvalifiserte medarbeidere 

Topp kvalitet 

Trygghetsgaranti 

HVORFOR VELGE MIDTHAUG? 

Sertifiseringer 

INFORMASJONSFILM PÅ YOUTUBE  

For nærmere informasjon om vår overflatebehandlings-prosess med   
pulverlakkering som sentral del: Se også film på Midthaug sin Youtube-
kanal. 

Kontakt oss gjerne for mer informasjon 

om våre produkter og tjenester 
Brødrene Midthaug AS 

6453 Kleive, Molde 

Telefon 71 20 15 00  salg@midthaug.no 

Besøk oss på internett:  www.midthaug.no 

 

Facebook:        YouTube:  

LEVERANSEPROSESS                          
Midthaug ,lbyr en rekke produkter for bygg, anlegg, hus og hage mm 

hvor  pulverlakkering er aktuell som overflatebehandling.  For våre       

kjerneprodukter innen bygg og anlegg kan vi ,lby en komple�              

leveranseprosess fra rådgiving, prosjektering og oppmåling via              

konstruksjon og produksjon ,l transport og montering. De�e gir deg 

som kunde et enkelt og bekymringsfri� kjøp.   

Sintef Cer�fica�on Nr. 2306 - Teknisk Godkjenning 

Midthaug har teknisk godkjenning fra Sintef Cer,fica,on for pulverlakkert varmforsinket stål.               
Godkjenningen gjelder korrosjonsbesky�else av stålprodukter basert på overflatebehandling med sink og 
pulverlakk.  

Bruksområder. 
Brødrene Midthaug AS pulverlakkert varmforsinket stål egner seg ,l bruk i miljøer ,lsvarende             
korrosjonsklasse C 5-l/M i henhold ,l NS-EN ISO 12944 -2:1999, eller med andre ord i industristrøk 
med høy rela,v lu4fuk,ghet og aggressiv atmosfære, samt kyst- og havstrøk med høyt sal,nnhold. 
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