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Fakta om måljustering: 
 
• Der er ofte mange penge at spare ved 

at bruge måljustering på dine emner 
fremfor at fremstille nyt. 
 

• Vi anvender PVD processen som giver 
dig en meget præcis justering af det 
ønskede slutmål – ofte med ned til en 
tolerance på 1 µm. 

 

• Vi anvender typisk vores CrN eller 
Pure Cr til disse opgaver og kan under 
normale omstændigheder opnå en 
lagtykkelse på op til 40 µm. 

 

• Vi kan skræddersy en løsning til dig så 
vi afdækninger følsomme områder, 
hvorved du kun får belægning, der 
hvor den skal bruges. 

 

• Dele til måljustering / tyk belægning 
skal være anløbet ved min. 200 °C. 
Ved lavere anløbningstemperatur 
kontakt os for dialog. 

 
• Normalt er vores PVD belægning den 

sidste proces før anvendelse, MEN 
eventuel yderligere forarbejdning af 
belægningen efter måljustering er 
mulig via slibning, polering eller 
gnistning. 

 
Kontakt os gerne for nærmere dialog om 
din opgave. 

 

Produktblad – Måljusteringer 
- justér dine mål med ned til 1 µm præcision.  
 
 
“Kom sikkert i mål med din opgave“ 
 
• Er det støbte emne for stort eller får du 

finner så din formpart lige skal kalibreres? 
 

• Har du misset en tolerance, men du vil gerne 
undgå at starte forfra? 

 

• Er din formpart slidt på et område, men du 
ønsker at genbruge formparten? 

 
 

Måljusteringer 
 
CemeCon laver PVD belægninger med meget præcise 
lagtykkelser og påfører dem selektivt, da vi har udviklet en 
metode, som gør, at vi kan belægge på udvalgte 
overflader på dine værktøjer, forme, komponenter eller 
noget helt andet! 

 
Vi har stor erfaring med forskellige geometrier! 
 
Tips & gode råd: 

• Vær opmærksom på at overfladens defektniveau inden 
belægning påvirker det endelige resultat. 

• Levér overfladerne i den finish du ønsker at bruge dem i. 
Ved store lagtykkelser påvirkes overfladens finish. 

• Værktøjer skal være totalt adskilte, og skruer, propper o.a. 
skal fjernes inden dele sendes til os. 

• Alle overflader, også de ikke funktionelle, må som 
hovedregel ikke være fosfateret, forkromet, forniklet, 
galvaniseret eller have hærdeskal. 

• Medsend tegning eller lav en skitse på bestillingssedlen med 
oplysninger om, hvor måljusteringen ønskes og i givet fald 
hvor der er overflader, der ikke må belægges. 

 
Vores måljusteringer udføres efter nærmere aftale og CemeCon 
Scandinavia kan såfremt værktøjerne ikke har det rette 
udgangspunkt også stå for eventuelle forbehandlinger i henhold 
til vores CCMold RE▪SURF koncept (se særskilt beskrivelse). 
 
/KEP. 


