
A�INMA & KORROZYON 
KORUMA �Ç�N YÜKSEK 

PERFORMANS

CW MaterialTeknik AB

Dinamik uygulamalar için 
sadece vakumda bağlanmış
seramikler doğru çözümdür!  

Aşınmaya dayanıklı seramiklerin vakum altında bağlanması ve sertleşti-
rilmesi ileri bir bağlama teknolojisidir.  Bu metot başka bir bağlama me-
todunla mukayese edilemeyecek derecede çok iyi bir darbe direnci ve
çekme mukavemeti verir.   CWMT aynı zamanda aşınmaya karşı kon-
vansiyonel metotların uygulandığı ekipmanları da temin eder.   Enerji
santraları, kömür çıkarma tesisleri, madencilik, kireç &çimento,
demir&çelik tesisleri, dökümhaneler, atık su tesisleri ve birçok endüstri
şirketimizin hizmet götürdüğü endüstrilerdir.  

AŞINMAYA DAYANIKLI EKİPMANLAR

CW MaterialTeknik AB, CWMT sayfasını açtığınız için teşekkür ederiz.  Burada
bizim mamul ve servisimizin Türkçe özeti verilmiştir.  Detaylı bilgi için şirketi-
mizin İngilizce olarak hazırlanmış bölümüne bakmanızı rica ederiz. 

CWMT A�INMAYA, ERROZYONA, DARBEYe, ÇATLAMAYA, KAV�TASYONA ve K�MYASAL A�INMAYA kar�ı
korumaya yönelik teknik teknik çözümler getirir.  Uzun tecrübemize dayanarak, aynı zamanda META-
LURJ� alanında mü�avirlik hizmeti de vermekteyiz.

Programımızda, ISO 9001-2000 standartlarına göre onaylanmış şirketlerce imal edilmiş çok çeşitli aşınma ekip-
manları, parçaları ve malzemelerı bulunmaktadır.  

Koruyucu kaplama, tamirat ve bakım mamullerimizin etkinlikleri denemelerle ispatlanmış ileri teknoloji mamuller
olup, bundan da öte kullanıcılara ve çevreye zarar vermezler.  

Metalurji alanında sıvı metalin ve cürufun katılaştırılması konularında uzmanlığımız vardır.  



AŞINMA & KORROZYON PROBLEMLERİNE ÇÖZÜMLER 

Yeniden daha iyi!  
Kaplamalarımız çeşitli türdeki  korozyon ve aşınma uygulamasına
dayanacak şekilde geliştirilmiştir.  Endüstriyel uygulamaların çeşitli
alanlarında kullanılmak üzere hazırlanmış programımızda  0 % VOC,
100 % katı malzeme kullanımının çeşitli uygulamaları vardır ve bunla-
rın hepsinden de uzun teknik ömür, yüksek verimlilik ve gelişmiş güve-
nilirlik elde edilir.   Web sayfamızın İngilizce bölümünde,
programımızdaki  çok sayıdaki mamul için detaylı data verilmiştir.
Aşınmaya & korozyona dayanıklı mamullerimizin uygulaması için Türk
şirketleriyle beraber çalışmak istiyoruz.  Sorunlarınızı tartışmak için
CWMT’ye müracaat ediniz!

CWMT aşağıdakileri 
işleri yapar:
¤ Yerinde inceleme 
¤ Problem belirleme
¤ Spesifikasyon tayini ve raporlama
¤ Malzeme temini
¤ Yüzey hazırlama 
¤ Uygulama 
¤ Denetleme, nezaret
¤ Eğitim 
¤ Proje Yönetimi 
¤ Kalite muayene 
¤ Revizyon

Çok çeşitli 
endüstriyel 
uygulama!   
Tamirat ve bakım için olan mamulleri-
miz, endüstriyel anlamda bakım işle-
rinde  yeniden yapmak, yenide yüzey
kaplamak şeklinde ve özel uygulama-
lara yönelik olarak geliştirilmiştir.    

TAMİRAT & ENDÜSTRİYEL BAKIM İÇİN MAMULLER 

Endüstriye getirdiği kazançlar:
¤   0 % VOC =

¤ Ateş alma riski yok 
¤ Patlama riski yok 
¤ Uygulayıcı için emniyet 
¤ Çevreyi zehirlememe 

¤   Ağır metal yok =
¤ Zararsız 
¤ Çevre problemi yaratmama

¤   pH 0,5 – 14 karşı dirençli
¤    260 °C ve altındaki sıcaklıklara dayanıklılık 
¤   260 °C üstündeki sıcaklıklara kısa 
      sürelerde dayanıklılık 
¤   Uygulamada kolaylılık 
¤   Fırçayla veya püskürtmeyle uygulama  
¤   Maliyet düşürme 
¤   Çok referans 
¤   Çok çeşitli mamuller 

      GranTech systemi
¤   Danışmanlık hizmeti
¤   Dizayn
¤   Mühendislik hizmeti
¤   Ekipman temini
¤   Proje yönetimi
¤   Montaj, devreye alma
¤   Yedek parça 



Uzun tecrübe!   
CWMT, aşağıdaki uzmanlık alanlarında,  ABD’deki Applied Soil Water Technologies şirketiyle işbirliğinde bulunarak da-
nışmanlık ve mühendislik hizmeti verir, ve gerekli ekipmanları temin eder:    
¤ Metal granülasyonu; Demir, çelik ve ferro alaşımların granülasyonu için GranTech sistemi.   
¤ Cüruf granülasyonu.
¤ Hidrolik taşıma sistemleri.
CWMT ve ASWT beraberce 50 yıldan fazla deneyime, bilgiye ve yetenekli uzmanlara sahiptir!  
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