
Kenmerken
• Minder vervorming van gelaste onderdelen dankzij het feit dat er 

minder warmte-energie voor het lasproces benodigd is (ten op-
zichte van andere lasprocessen die toegepast kunnen worden).

• Kleinere dikte van het gelaste gedeelte, wat tegelijkertijd een klei-
nere verandering van de eigenschappen van het materiaal bete-
kent; het resultaat hiervan is een kleiner oppervlaktegebied dat 
blootgesteld wordt aan aantasting door chemicaliën/agressieve 
invloeden.

• Betere mechanische weerstand (buiging, torsie) op koppelingen 
en flenzen. Impulsen van milliseconden worden gebruikt om dun-
ne materialen te lassen, zoals scheermessen, terwijl er voor diep-
telassen continue lasersystemen gebruikt worden. 

• Zeer geringe technische vervormingen in de lasgedeelten.

e-SV™ Serie
Voordeel van e-SV™: Laserlassen

Laserlassen op een 
46SV waaier: 
Het laserlassen volgt 
de waaierbladen 
over het hele profiel



Voor meer informatie 
bezoek de site:
www.lowara.nl

Lowara is a trademark of Lowara srl Unipersonale, subsidiary of Xylem Inc.
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e-SV™: uitvoeringen voor toepassingen 
waarvoor een speciale behandeling van 
het materiaal benodigd is
Elektrolytisch polijsten van roestvaststaal
Elektrolytisch polijsten wordt toegepast als vervanging van mechanische afwerking, polijsten, reinigen 
en vezelafwerking. Het bewerkte oppervlak wordt niet alleen gladder maar dit is een proces dat ook op-
pervlaktelagen die beschadigd en verontreinigd zijn door vreemde metalen samen met de spanningen 
en de microscheuren die erin voorkomen verwijdert en op die manier de fysieke kenmerken van de 
meeste metalen en legeringen verbetert. 
Het proces begint met het onderdompelen van het metaaldeel in een vloeibaar medium en het toepas-
sen van gelijkstroom. Het metaaldeel wordt anodisch (+) gemaakt. De gelijkstroom stroomt van de 
anode naar de kathode en verwijdert op die manier de metaalionen met een gecontroleerde snelheid. 
Door het elektrolytisch polijsten wordt het metaal van het oppervlak verwijderd en wordt er een eenrich-
tingsstructuur gevormd, die spanningsvrij, microscopisch glad en sterk reflecterend is. 

Voordelen
• Passiviteit van het basismateriaal
• Verwijdert bramen – makkelijk te reinigen na herhaaldelijk gebruik
• Heft oppervlaktegebreken op – langere nuttige levensduur
• Maakt glad – minder oppervlaktewrijving
• Geeft glans – nagenoeg perfecte decoratieve afwerking
• Ontspant de gelaste gedeelten
• Herdefinieert de oxidelaag – versterkt de corrosiebestendigheid  
• Verwijdert oppervlakteverontreinigingen – verbetert de hygiëne van de materialen

Passiveren van roestvaststaal
Passiveren is een chemische behandeling van roestvaststaal met een mild oxidatiemiddel, zoals een 
salpeterzuuroplossing om de spontane vorming van een passieve beschermende filmlaag te bevorde-
ren. De passieve beschermende filmlaag bestaat voornamelijk uit chroomoxiden en chroomhydroxi-
den, is zelfhelend en garandeert bescherming van het metaal. 
Het passiveerproces begint met een reinigingscyclus, waarbij olie, vet, smeermiddelen, koelmiddelen, 
snijvloeistoffen en andere ongewenste organische en metalen stoffen die tijdens het fabricage- en 
bewerkingsproces ontstaan verwijderd worden. Het ontvetten en het algemeen reinigen kan op ver-
schillende manieren uitgevoerd worden zoals ontvetten met stoom en reinigen met oplosmiddelen en 
doordrenken met alkalische stoffen. Nadat de organische en metalen resten verwijderd zijn worden de 
delen ondergedompeld in een oplossing op salpeterzuurbasis.  

Voordelen
• Geeft glans – verbetert de hygiëne van de materialen
• Ontspant de gelaste gedeelten
• Herdefinieert de oxidelaag – versterkt de corrosiebestendigheid  
• Verwijdert oppervlakteverontreinigingen – betere sanitaire geschiktheid


