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CHEMICZNE
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CrO3

›› Podstawą nienagannie działających kąpieli

galwanicznych są wysokiej jakości podstawowe
substancje chemiczne oraz anody wraz ze sprawdzonymi akcesoriami.

Substancje chemiczne
kwas borowy

DIN 50973

min. 99,9%

kwas chromowy

przetestowana jakość do galwanizacji

krystaliczny (firmy Lanxess)
łuski (import)

cyjanek potasu

cyjanek potasu

98/99% KCN, granulat

cyjanek miedzi

miedź cyjanoalkaliczna

ok. 70% Cu

siarczan miedzi

bez środka przeciwzbrylającego

98/100%

cyjanek sodu

cyjanek sodu

ok. 98% NaCN, brykiet, granulat

wodorotlenek sodu

soda kaustyczna

mikrogranulki

węglan niklu

bezpyłowy

20/26% Ni

chlorek niklu

DIN 50970

NiCl2x6H2O

siarczan niklu

DIN 50970

NiSO4x6H2O

sacharyna

450 krotna

węgiel aktywowany

proszek, granulki

wodorotlenek potasu

sole metali szlachetnych

wodorotlenek potasu
cyjanozłocian potasu, 68,2% Au
cyjanosrebrzan potasu, 54% Ag
cyjanek srebra, 80,5% Ag
azotan srebra, 63,6% Ag
i inne ...

chlorek potasu
ditionin sodu
chlorek cynku
siarczan cyny(II)
chlorek cyny(II)
Inne substancje na życzenie.
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Substancje chemiczne, Anody

Anody
anody niklowe

min. 99,8% Ni + Co
płyty, kostki (1x1“, 2x2“, 4x4“), koronki (E+S-Nickel), mikrokoronki

anody cynowe

99,9% Sn
płyty, pręty, granulki

anody cynowo-ołowiowe

we wszystkich wymaganych stopach
płyty, pręty, granulki

anody ołowiane
paski, -taśmy, - drut

w różnych stopach z Pb, Sn, Sb, Ag
profil okrągły lub pełny materiał, płaskie, gładkie lub profilowane, z izolacją lub bez

anody cynkowe

99,995% Zn
odlewane lub walcowane płyty, kulki, półkule, granulki, kostki, pręty z gwintem/
haczykiem

anody miedziane

kąpiele kwaśne, stop z fosforem:
płyty walcowane, drut, kulki, pręty
kąpiele cyjankowe, bez fosforu:
miedź elektrolityczna niewalcowana, płyty, drut, kostki (1x1)

anody mosiężne

płyty, drut

anody srebrne

płyty, drut, granulaty

Akcesoria
uchwyty / haki anodowe
kosze anodowe wykonane z tytanu
worki anodowe
papierki pH
kulki pływające
płyty filtracyjne
wkłady filtracyjne
tkaniny filtracyjne
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Substancje chemiczne, Anody

Telefon: +48 32 370 1691
Telefax: +48 32 271 6294
E-mail: biuro@kiesow.pl

SPÓŁKI GRUPY:
Austria
Chiny
Francja
Hiszpania
Polska
Serbia
Ukraina
Węgry

www.kiesow.pl

PARTNERZY
HANDLOWI:
Czechy
Japonia
Benelux
Portugalia
Rumunia
Rosja
Słowacja
Tajlandia
Tunezja
Wietnam
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Może ulec zmianie.
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