Time will tell
the difference
Korrosionsbeskyttelse handler om tillid, for kun tiden
vil vise, om arbejdet er gjort
ordenligt. Hos DOT står vi på
mål – hver gang.

ONE
IS ALL
YOU
NEED
Det særlige ved DOT er kombinationen af både korrosionsbeskyttelse,
en komplet logistikløsning, kompetent rådgivning, hurtig levering og
fleksible løsninger. Det giver dig en full-service samarbejdspartner,
som er med i hele processen, uanset hvilken opgave du står med.
Fra afhentning til levering. Fra rådgivning til kvalitetssikring.
Det er din garanti for et veludført arbejde fra første bolt til færdig bygning.
For os er det en selvfølge.

Få det hele med
DOT tilbyder en række montage- og efterbehandlingsopgaver, så den totale logistikkæde optimeres
og arbejdet for vores kunder bliver lettere.
Montage: Når vi leverer behandlede konstruktioner, sker det ofte ude på de enkelte bygge- og montagepladser. Vores lastbiler har det
nødvendige løfteværktøj, som gør det muligt for
os at hjælpe med den endelige montering ude
på ”stedet”.

Gevindskæring: Dygtige medarbejdere og en
veludviklet maskinpark gør det muligt for os
også at tilbyde vores kunder gevindskæring i
deres konstruktioner, således at både det tidsmæssige aspekt og den videre montage lettes
betydeligt.

Samling af emner: Det kan ofte være en fordel
for kunden at lade DOT stå for samling af emnerne. Vi har løftekapaciteten, vi har den fysiske
plads, vi har kompetencen. Og så får kunden
leveret en færdig konstruktion, klar til montering på byggepladsen.

Pakning: Når man har opnået et flot, æstetisk
look, er det naturligvis vigtigt, at den videre
transport og behandling også skåner konstruktionen bedst muligt – også for at minimere
risikoen for at konstruktionen skal repareres.
Derfor tilbyder vi vores kunder at emballere de
behandlede konstruktioner og emner, således
at de ikke lider nogen fysisk overlast.

Finish: Vi tilbyder vores kunder at lave den
sidste finish på deres konstruktioner, således at
konstruktionen kommer til at fremstå æstetisk
korrekt. Vi kan også efter aftale tilbyde at stille
en plads til rådighed for kunder, som selv ønsker
at udføre dette svejsearbejde, således at vi
kan levere færdiggjorte konstruktioner, klar til
montering på den enkelte byggeplads.

Lager: Hvis kunden ønsker det, har vi mulighed
for at opbevare de færdigbehandlede
materialer, indtil levering ønskes.

Varmforzinkning
Varmforzinkning er en af de bedste former for korrosionsbeskyttelse med lang
holdbarhed, et minimum af vedligeholdelse og er en optimal driftsøkonomisk løsning.
Under processen renses emnet for fedt, olie, glødeskaller, rust og andre urenheder,
inden det nedsænkes i ca. 450 grader varm zink. Varmforzinkning skaber en
katodisk beskyttelse, hvormed der opstår en legering mellem jern og zink og dermed
en fastsiddende beskyttelse af emnet, der gør konstruktionen særlig stærk.
Den stærke vedhæftning mellem zink og stål medfører at varmforzinkede emner har
utrolig lang holdbarhed og kun kræver et minimum af vedligeholdelse i levetiden.

Metallisering
Når varmforzinkning ikke er muligt, så kan metallisering være løsningen.
Det kan være, at den valgte ståltype ikke er velegnet, eller at størrelse og udformning
ikke gør det muligt at nedsænke den i zinkbadets 450 grader varme zink.
Ligesom ved varmforzinkning giver metallisering også mulighed for en efterfølgende
maling. Malingen har et både praktisk, æstetisk og funktionelt formål, samtidig med
at den forstærker korrosionsbeskyttelsen.

Maling
Hos DOT har vi en full-service malerafdeling og malesystemer, som
håndterer de fleste opgaver. Med alle RAL og NCS-farver på paletten,
maler vi på både sort sandblæst stål samt varmforzinket stål (Duplex).
Endvidere tilbyder vi pulvermaling, metallisering og blæserensning af
dine emner.
Malingen kan vælges ud fra ønskede farvekoder og krævede korrosionskategorier. DOT tilbyder alle RAL og NCS farver, ligesom der kan
tones til specielle ønsker.
Ved at overlade malingen til DOT, har du én og samme leverandør på
hele overfladebehandlingen. Dermed opnås de bedste betingelser for
det endelige resultat og en betydelig større sikkerhed for kvaliteten.

Duplex – varmforzinkning og maling i én og samme behandling
Udover at tilbyde vores kunder varmforzinkning, kan vi også tilbyde
en efterfølgende malerbehandling, kaldet DUPLEX som benyttes
f.eks. til udendørs emner som tribuner til stadions, altaner, værn til
boligbyggeri og inden for offshore branchen. En både praktisk, æstetisk
og funktionel løsning.

Aquacoat – et grønnere alternativ
Lang holdbarhed, minimum vedligeholdelse og en optimal driftsøkonomisk løsning.
AquaCoat er en vandbaseret, organisk coating, som med en ny avanceret kombination af kemi og procesteknologi, anvendes til korrosionsbeskyttelse af stål og er især
velegnet til tyndpladegods. Coatningen fremstår som en sort silkemat overflade, der
kan stå alene, men den er også meget velegnet som primer, hvorfor man med fordel
kan male ovenpå coatingen.
I forhold til andre overfladebehandlinger og deres tilhørende kemi og affaldsstoffer,
så er der intet skadeligt affald fra AquaCoat-processen, og der udskilles heller ingen
giftige gasser under forløbet. Det sikrer dig en mere miljøvenlig proces.

En effektiv logistik
Vi overfladebehandler hver uge flere tusinde emner hos DOT. Hver dag kører vi
425.000 kg. behandlet stål ud til vores kunder. Det stiller store krav til planlægning og logistik. Specielt når vi tilbyder at afhente, behandle og aflevere de fleste
emner igen inden for 48 timer.
Vi henter og bringer gerne dine emner, ligesom vi også tilbyder at tage hånd om
det videre forløb med samling, pakning, opbevaring og forsendelse direkte til din
slutbruger. Alt sammen udført med DOT-kvalitetssikring, hvor de enkelte processer overvåges og registreres.
DOT har en stor flåde af egne lastbiler og benytter desuden en del faste vognmænd til betjening af vores kunder i Norden. Det betyder også at vi, efter aftale,
kan hjælpe med montagen i form af kranarbejde m.v.

Den rette vejledning giver
det bedste resultat
En god korrosionsbeskyttelse af stålkonstruktioner starter ved udformningen og
derfor er det vigtigt at huske på de små detaljer i konstruktionen. DOT kan give
dig vejledning til den bedste konstruktion, hvor alle hensyn er taget fra starten.
Når du tager DOT med tidligt i processen kan vi reducere omkostninger, hjælpe
med transport og rådgive om placering af huller, dræn osv.
De små detaljer er ofte:
• Der skal være huller i rør for udluftning og afløb af zink
• Der skal være aflastningshuller i alle forstærkningsplader
• Der skal være huller i påsvejste plader
• Der skal måske være løfteøjer på tunge emner
• Skårne kanter skal afrundes

info@dot.dk
www.dot.dk

