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CORROSIE BESCHERMING 
VOOR INDUSTRIE

Industrie
Klant gerichte probleem – oplossingen om de 
waarde te behouden van om het even welk type 
voertuig of object; op de weg, het water of in de 
lucht. Alsook voor stockage en onderhoud.

Van professionelen voor professionelen – exclusief 
en effi ciënt!

De naam WAXOYL staat voor meer dan 70 jaar 
ondervinding in de strijd tegen corrosie en water 
schade. Wij hebben het vertrouwen van specia-
listen over de hele wereld: auto constructeurs, 
spoorweg constructeurs, boot en vliegtuig bou-
wers, constructeurs van machines, en andere 
toepassingen.

Ozon en zure regen zijn slechts twee, van de 
vele  verontreinigende elementen die niet alleen 
zeer schadelijk zijn voor de natuur, maar ook een 
vernietigende oorzaak hebben en zorgen voor een 
aftakeling en slechte werking van voertuigen en 
machines. Deze omgevingsfactoren nemen steeds 
maar toe. Terwijl de aantastingen steeds sneller 
voorkomen, zijn de verwachtingen qua levensduur 
en betrouwbaarheid steeds hoger geworden; 
op het land, in de lucht en op het water.
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Waxoyl voor diverse industriële toepassingen 
Waxoyl AG kan een ruim assortiment van producten aanbieden voor auto constructeurs 
en voor de industrie in het algemeen. Deze producten zijn ontwikkeld om te voldoen aan 
de strengste kwalitatieve normen en worden de laatste 70 jaar continu veredeld. Steeds 
opnieuw bewijzen Waxoyl producten, zowel in labo testen als in praktijk hun uitzonderlijke 
werking. Hierdoor heeft Waxoyl wereldwijd een reputatie verworven als leverancier van 
top producten aan grote prestigieuze fabrieken.

WAXOYL Professional 120-4 Test

Een staalplaat werd voor twee-derden bedekt met kleefband. Het overblijvende deel werd met Waxoyl 
Professional 120-4 behandeld. Na het verwijderen van de kleefband werd de plaat gedurende drie 
maanden aan een zoutwater sproeitest onderworpen met als gevolg duidelijke roestvorming zichtbaar op 
het onbehandelde gedeelte.

Nadien werd dezelfde plaat voor één derde opnieuw bedekt met kleefband, en het overige al geroeste 
gedeelte met Waxoyl Professional 120-4 behandeld. Na het verwijderen van de kleefband werd de plaat 
opnieuw aan een drie maanden durende zoutwater sproeitest onderworpen met het volgende resultaat: 
het niet met Waxoyl Professional 120-4 behandelde gedeelte is volledig geroest; het gedeelte met 
Waxoyl Professional 120-4 na de eerste roestvorming: hier werd de roest gestopt wat duidelijk is door 
de verandering van kleur en uitzicht. bij het van in het begin behandelde gedeelte zien we: een volledige 
bescherming, geen enkele roestvorming.

Niet alleen onze producten maken het verschil, wij bieden ook service en advies.

Doeltreffendste weg ter bestrijding van corrosie
Wij voorzien bescherming voor auto’s, bussen, en commerciële voertuigen, industriële 
machines, spoorwegen, boten en vliegtuigen. Onze test resultaten over al de jaren heen 
spreken voor zich. Waxoyl producten en de bijhorende applicatie methode hebben hun 
waarde in de strijd tegen corrosie steeds opnieuw bewezen. Waar ook, professionelen 
aan het werk zijn, in PDI centra, in de industrie, bij schade herstellers – velen werken met 
Waxoyl. Waxoyl producten zijn goedgekeurd door een belangrijk aantal OEMs en invoerders.

WAXOYL Professional 120-4 Test

Waxoyl Professional 120-4 is aangebracht op de helft van een staalplaat. Na drie maanden aan een 
zoutsproeitest onderworpen te zijn geweest is het behandelde gedeelte niet geroest. Maar er is meer. Een 
gedeelte, dat niet behandeld werd, is eveneens beschermd dankzij de capillariteit van het Waxoyl product.

Onze beproefde en geteste producten zijn vervaardigd volgens de strengste technische en 
wetenschappelijke normen. We hebben een wereldwijde ondervinding en expertise in corro-
sie bescherming, en hebben nu een leidinggevende positie in auto en machine produceren-
de markten. Onze producten hebben de goedkeuring van professionelen die onze producten 
gebruiken over de hele wereld, elke dag opnieuw, bij alle klimatologische omstandigheden. 
Is dit ook voor u niet het moment om onze producten te leren kennen?
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