
 

 
  ArmorGalvפורמט הזמנה לציפוי 

 
 

ArmorGalv (S) [ ][ ].[ ][ ][ ].[ ][ ][ ].[ ][ ] 
          A      B        C      D 

 יש להוסיף סימון זה רק במקרה שדרוש תהליך סטטי -("Sתוספת ") 
  

A-  צבע הציפוי 
NA - אפור 
GR - ירוק 

B- עובי הציפוי 
מיקרון ותלוי בתנאי  [0][2][1] -ל  [5][1][0]טווח עובי הציפוי הוא בין 

 שימוש הפריט. הקפד למלא את כל שלושת הספרות.
 מהעובי הדרוש. ±15% שים לב! סטייה של עובי הציפוי היא 

 
 ASTM-117עמידות הציפוי בניסוי בתא מלח תקני לפי 

חלקים ללא  חלקים עם הברגה עובי הציפוי
 הברגה

 ממוצע

30-40 500 650 575+ 

50-60 700 800 750+ 

 עובי הציפוי מתחלק ל:
 מהציפוי חודר לתוך החלק המצופה 1/3
מהציפוי תוספת עובי לחלק )הציפוי למעשה חודר לתוך המתכת  2/3

 והופך לחלק אינטגרלי ממנה(.
 

C-  הגבלה בטמפרטורה 
[ 4[ ]5[ ]0[ עד ]3[ ]2[ ]0מגבלת הטמפרטורה של הציפוי היא בטווח של ]

 מעלות
לב! ההגבלה בטמפרטורה בא למנוע השפעה על התכונות שים 

המכאניות, אם אתה לא מודע למגבלה כזו נא לציין שימוש וחומר של 
 הפריט.

 
D-  סוג הגימור 

NA - ללא גימור )בדרך כלל לפני צביעה או גימור אחר שהוא לא-  
ArmorGalv) 

AR   -  גימורArmorGalv 
TT -  גימורTriTop )לא פוגע במוליכות חשמלית, ובעל גוון כהה יותר( 

TT.AR -  גימור כפול לחלקים בדרישה לעמידות גבוהה בתנאי שטח             
 קשים.

 



 
 
 

 דוגמאות לדרישות ציפוי בשרטוט:
 דוגמה א':

FINISHING: 
ZINC ALLOY THRMO-DIFFUSION COATING ON STEEL, ASTM-
A-1059, 
ARMORGALV- NA.030.400.TT 
 

בטכנולוגית  ASTM-A-1059על פלדה, תואם תקן  הדיפוזי-ציפוי אבץ תרמו
ARMORGALV מיקרון, טמפרטורה מקסימאלית  30,  גוון אפור, עובי ציפוי

)לא פוגע במוליכות חשמלית, ובעל גוון כהה  TriTop, גימור 400°Cלתהליך 
 יותר(.

 
 ב':ה דוגמ

FINISHING: 
ZINC ALLOY THRMO-DIFFUSION COATING ON STEEL, ASTM-
A-1059, 
ARMORGALV- GR.045.420.AR 
 

 
בטכנולוגית  ASTM-A-1059על פלדה, תואם תקן  הדיפוזי-ציפוי אבץ תרמו

ARMORGALV מיקרון, טמפרטורה מקסימאלית  45,  גוון ירוק, עובי ציפוי
 )מראה בהיר ומבריק(  ArmorGalv, גימור 420°Cלתהליך 

 
 ג': הדוגמ

FINISHING: 
ZINC ALLOY THRMO-DIFFUSION COATING ON STEEL, ASTM-
A-1059, 
ARMORGALV- NA.050.400.TT.AR 

 
 

בטכנולוגית  ASTM-A-1059על פלדה, תואם תקן ה דיפוזי-ציפוי אבץ תרמו
ARMORGALV מיקרון, טמפרטורה מקסימאלית  50,  גוון אפור, עובי ציפוי

ובנוסף גימור סופי בסילר )הגנה כפולה  TriTop, גימור 400°Cלתהליך 
 בתנאי שטח קשים(.מפני שיתוך המבטיחה עמידות גבוהה של חלקים 

 
 פורמט הציפוי זהה לחלקים מפלדה/נירוסטה.

 


