
Prion är en nickelfri ytbehandling anpassad för människor med kontaktallergi. Prion har en god 
slitstyrka och lämpar sig för både inom- och utomhusbruk i offentliga och privata miljöer. Galva-
niskt pläterad legering mellan koppar, tenn och zink. Uppfyller kraven för nickelreglering enligt EU 
-direktiv 94/27/EG.

Nickel har mycket god slitstyrka och lämpar sig därför i dörrar med hög öppningsfrekvens. Nickel 
är dock allergent och kan orsaka besvär för personer med nickelallergi. Galvanisk pläterad nickel på 
mässing eller stål. Ståldetaljer mindre lämpligt för utomhusmiljö.

Addion är en antibakteriell och nickelfri ytbehandling som eliminerar alla bakterier på ytan. Läm-
par sig i miljöer där många människor är i omlopp och bakterier lätt sprids. Då bakterier sprids 
via händer och de föremål händerna tagit i, är Addion-behandlade beslag ett naturligt val för att 
minska risken för smittspridning. Galvaniskt pläterad legering mellan koppar, tenn, zink och silver. 
Addion har god slitstyrka och lämpar sig för både inom- och utomhusbruk. Uppfyller kraven för 
nickelreglering enligt EU-direktiv 94/27/EG. Addion bryter effektivt ned bakterier och är testad mot 
JIS 2801:2000.

Mässing är en legering mellan koppar och zink. När mässingen oxiderar förändras dess karaktär och 
ytan skiftar i utseende. Denna process påskyndas i kustnära miljöer varefter mässingen får ett mer 
antikt utseende. Mässingsdetaljer poleras till höglans varefter de lackeras med en klarlack. Stålde-
taljer pläteras med koppar och nickel på detaljen varefter ett tunt skikt mässing pläteras ovanpå 
nicklet, slutligen lackeras detaljen med en klarlack. Slitstyrkan på lacken är begränsad. Lämpar sig 
ej för utomhusanvändning i kustnära miljöer Detaljer tillverkade i mässing klarar EU:s direktiv på 
nickelreglering. Ståldetaljer klarar ej EU:s direktiv på nickelreglering.

Mattkrom är en mycket slitstark ytbehandling lämplig för både inom och utomhusmiljöer i dör-
rar med hög öppningsfrekvens. Lika som blankkrom, bortsett från att mattborstning sker innan 
förkromning.

Blank krom är en mycket slitstark ytbehandling lämplig för både inom- och utomhusmiljöer i dörrar 
med hög öppningsfrekvens. Galvaniskt pläterat nickel och krom på mässing eller stål.
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Lika som mässing men med den skillnaden att mässingen mattborstas.

Mattborstad mässing (21)



Mattborstat rostfritt homogent material med extremt starkt korrosionsskydd och slitstyrka. För de-
korativ beslagning i inom- och utomhusmiljö där extra höga krav ställs på korrosionsskydd samt 
reptålighet.

Brunoxid är en dekorativ ytbehandling som efter en tids användning slits ned, då slitstyrkan är 
begränsad. Detta medför att beslagen får ett mer antikt utseende. Mässingsytan oxideras till en 
brunsvart färg i en oxideringslösning, därefter kratsas löst sittande oxid bort med en stålkrats varpå 
detaljerna lackeras med en klarlack. Slitstyrkan på lacken är begränsad. Mindre lämplig för utom-
husanvändning i kustnära miljöer.

Ståldetaljer pläteras först med ett nickelskikt sedan ett kopparskikt. Kopparskiktet oxideras, kratsas 
och lackeras lika som ovan. Slitstyrkan på ståldetaljer är begränsad och lämpar sig ej för utom-
husanvändning.

Pulverlack är ett organiskt lackskikt. Skiktet består av en blandning av epoxi och polyester. Pulver 
läggs på detaljerna elektrostatiskt. Efter applikationen smälts, härdas pulvret I en härdugn. För att 
få ett bra korrosionsskydd, även om lackskiktet skadas, pläteras alltid zink på alla ståldetaljer innan 
lackning. Pulverlack kan fås i en mångfald färger. Pulverlack har mycket god slitstyrka och lämpar sig 
för både inom- och utomhusbruk. Klarar EU:s direktiv på nickelreglering.

Zink-Alloy är ett galvaniskt pläterat zinkskikt legerat med järn. Zink-Alloy används företrädesvis 
vid ytbehandling av låshus och gångjärn. Zink-järnskiktet efterbehandlas med en passivering för 
att förbättra rostskyddet. (Assa ytb-kod 52, 53, 54 svart skikt). Tål ej kraftig nötning. Kan användas 
utomhus och inomhus.

Zink-Alloy är ett galvaniskt pläterat zinkskikt legerat med järn. Zink-järnskiktet efterbehandlas med 
en blåpassivering och sealer för att förbättra rostskyddet. Tål ej kraftig nötning. Kan användas ut-
omhus och inomhus. Zink-Alloy ger ett extremt bra korrosionsskydd, cirka fem-tio gånger högre än 
vanlig blåpassiverad zink (Assa ytb-kod 57).

Blåspassiverad zink är en galvanisk plätering av zink på stål som används företrädesvis vid ytbe-
handling av låshus och gångjärn. Zinkskiktet efterbehandlas med en passivering för att förbättra 
rostskyddet. Alternativt kan en sealer läggas på för att förbättra rostskyddet ytterligare. Blåpas-
siverad zink har mycket god slitstyrka och lämpar sig för både inom- och utomhusbruk. (Alternativt 
med en sealer Assa ytb-kod 58).
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