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HOPPE 
YTBEHANDLINGAR

Hoppe märkesbeslag av aluminium tillverkas av en högklassig, korrosionsbeständig aluminiumle-
gering. Ytbehandling av aluminium utförs med pulverbeläggning eller eloxering. Den skyddsbe-
läggning som bildas vid eloxeringen gör produkten motståndskraftig mot luftfuktighet, korrosion 
och lättare mekaniskt slitage. Någon särskild skötsel krävs ej och smuts går lätt att ta bort med en 
mjuk och fuktig trasa. Hoppe produkter i aluminium är godkända enligt EN 12472:1998 och EN 
1811:1998 gällande nickelfrisättning, båda hänvisar till EU-direktiv för nickel, 94/27/EG.

Rostfria märkesbeslag från Hoppe tillverkas av krom/nickelstål. Materialets goda egenskaper när 
det gäller miljö och hälsa och den enkla skötseln gör att det även används inom livsmedelsindustrin. 
Om beslagen skulle uppvisa spår av rost så handlar det om s.k. ytrost, dvs. rostbeläggningar på 
beslaget till följd av miljöpåverkan. Ytrostbeläggningar är, liksom olje- och fetthaltiga föroreningar, 
lätta att ta bort med hjälp av ett rengöringsmedel som är lämpligt för rostfritt stål.

Hoppe märkesbeslag tillverkas av högvärdig mässingslegering. Ytan är skyddad mot korrosion an-
tingen genom transparent lack, genom förkromning eller med Hoppes ytskyddsmetod Resista®. 
Yta, som är skyddad genom förkromning eller Resista®, har en hög reptålighet. Mässingsbeslag 
kräver ingen särskild skötsel. Smuts tas enkelt bort med en fuktig mjuk trasa. Frätande rengörings-
medel skall ej användas.

Vissa produkter från Hoppe har Resista, 10-års garanti på ytans hållbarhet. De enastående egen-
skaperna gör att produkter från Hoppe som har Resista® är väl lämpade för hus i kustnära miljö 
eller med hög besöksfrekvens t.ex. offentliga byggnader, butiker och hotell. Alla produkter som har 
Resista ytskyddsgaranti, genomgår kontinuerligt tester enligt de krav som ställs i den europeiska 
standarden EN 1670. (”Byggnadsbeslag – Korrosionsmotstånd – Krav och provning”). Smuts kan 
lätt torkas bort med en trasa. Undvik att använda frätande rengöringsmedel eller kemikalier. Någon 
ytterligare behandling krävs ej.

Hoppe märkesbeslag av plast tillverkas av en högklassig plastkvalitet som behåller sina positiva 
egenskaper även när påverkan från den omgivande miljön är mycket stor: Antistatiska egenskaper 
och god beständighet mot väderlek och kemikalier. Plastprodukterna från Hoppe är dessutom UV-
stabiliserade. Smuts tar du enkelt bort med vatten och ett vanligt rengöringsmedel.
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