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Fakta om PVD Pure Cr: 
 
Farve      : Lys metallisk 
Tykkelse     : 1-40 µm 
Hårdhed     : 1000 HV 
Behandlingstemperatur : < 220 °C 
Anvendelsestemperatur : Max. 400 °C 
Friktionskoefficient   : 0,5 

 

Produktblad – PVD Pure Cr 
- Erstatning for hårdkrom.  
 
“Bibehold de egenskaber du har fundet i din brug af 
hårdkrom – UDEN ulemper som kantopbygning og 
revner i overfladen og UDEN negativ påvirkning af 
miljøet“ 
 
 
 

CCMold Pure Cr 
 

Krombelægning til 
sprøjtestøbeværktøjer og 

anden formgivning af plast. 
 

• Typisk op til 3 µm i lagtykkelse. 
 

CCForm Pure Cr 
 

Krombelægning til 
formgivningsværktøjer indenfor 

ikke jern metaller og pulverteknologi. 
 

• Typisk op til 3 µm i lagtykkelse. 
 

CCCom Pure Cr 
 

Krombelægning til procesudstyr, 
maskindele, aksler, tandhjul og 

andre komponenter. 
 

• Lad os få en dialog om hvilken 
lagtykkelse du skal bruge. 

 
 

   
 
Tips & gode råd: 

• Vær opmærksom på at metaloverfladens defektniveau inden belægning også påvirker det endelige 
resultat. Lever dine emner i den finish du ønsker at bruge dem i. Vores belægning ændre ikke 
overfladens finish væsentligt og bør være sidste proces inden brug. 
Tip: Undlad venligst at skrive med tusch på emnerne. 
Tip: Mikroblæs altid værktøjerne inden eventuel polering foretages. 

• 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 hverken være bruneret, oxideret, 

fosfateret, forkromet, forniklet, galvaniseret eller have hærdeskal. 
• Medsend tegning eller lav en skitse på bestillingssedlen med oplysninger om, hvor der er særlige 

krav til overfladefinish samt angiv tydeligt, hvor der ønskes belægning og i givet fald hvor der er 
overflader, der ikke må belægges/behandles. 

 
 
Vores PVD Pure Cr belægninger 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. 


