
• ПРАХОВО БОЯДИСВАНЕ •



Компанията е основана 
през 1991 г. и днес е една 
от най-добре оборудваните 
производствени бази 
в Европа, предлагаща 
широка гама от продукти 
и услуги за външна и 
вътрешна реклама, както 
и визуална комуникация, 
предпечатна подготовка, 
печатни материали и 
поръчкови нестандартни 
рекламни решения.

ЗА НАС ЗА НОВАТА ИНСТАЛАЦИЯ

"Маус ПС" ЕООД
притежава най-модерната
поточна линия за прахово
боядисване в България,
произведена от Rippert
Anlagentechnik GmbH,
Германия.
Инсталацията осигурява
висококачествено
обезмасляване и прахово
боядисване на различни
метали - алуминий, стомана
и поцинковани детайли.



maximum workpiece dimension

• Maксимални габаритни размери 
на детайлите за боядисване: 

          - широчина - 4000 мм; 
          - височина - 2000 мм; 
          - дълбочина - 600 мм; 

• Максимално общо тегло на 
всички закачени детайли на  
една греда - 350 кг; 

СХЕМА И РАЗМЕРИ НА ДЕТАЙЛИТЕ ЗА БОЯДИСВАНЕ 
    Как да изберете най-подходящата система за антикорозионна защита 

 и прахово боядисване на Вашите стоманени детайли при монтаж на външни условия?

Категория 
на корозо- 

устойчивост
За външна употреба За вътрешна употреба Степен на 

устойчивост

Устойчивост на тест 
на солена мъгла 
“salt spray test”, 

съгласно ISO 12944-2

C1 Отопляеми сгради с чист въздух.
Например хотели, магазини, офиси и др.

 -
 -
 -

C2
Въздух с ниско ниво на 

замърсяване.  
Например селски райони.

Неотопляеми сгради, където може 
да има кондензация. 

Например складове, спортни зали и др.

 -
 -
 -

C3
Градски и индустриални зони  

с умерено замърсяване със серен 
диоксид. Морски зони с ниска 

соленост.

Производствени зони с висока 
влажност и средно ниво на замърсяване. 
Например заводи, перални, пивоварни, 

мандри и други.

ниска 120 часа

средна 240 часа
висока 480 часа

C4

Градски и индустриални зони  
с голямо замърсяване  

със серен диоксид.  
Морски зони с средна соленост
 (на разстояние > 3 км от брега)

Химически заводи, басейни, 
лаборатории, кланници, автомивки

ниска 240 часа

средна 480 часа

висока 720 часа

C5-I
Морски зони с висока соленост
(на разстояние от 1 км до 3 км 

от брега)

Сгради или зони с постоянна 
кондензация и висока степен 

за замърсяване на въздуха

ниска 480 часа
средна 720 часа
висока 1440 часа

C5-M Индустриални зони с висока 
влажност и агресивна атмосфера

Сгради или зони с постоянна 
кондензация и висока степен за 

замърсяване на въздуха - пароцентрали, 
покрити плувни басейни, химически 

заводи.

ниска 480 часа

средна 720 часа

висока 1440 часа

1. Идентифицирайте околната среда, в която Вашите продукти ще се монтират.  
Съгласно ISO 12944-2 има 6 степени на ниво на корозоустойчивост за стоманени детайли. C1 е за вътрешна употреба.

2. Определете гаранционният срок който искате за получите. Съгласно ISO 12944-2 той e резделен на 3 степени - 
5 години, 10 години и 15 години.



Вид процес на обезмасляване и подготовка на повърхността на 
детайлите 

Първичен грунд с 
изпичане

Вид прахова 
боя

Желязно фосфатиране (1)  - Alesta® IP, AP, 
SD

Цинково фосфатиране (1)  - Alesta® IP, AP, 
SD

Желязно или цинково фосфатиране + пасивация (1)  - Alesta® IP, AP, 
SD

Желязно или цинково фосфатиране + пасивация + грунд ALESTA ZF00017121720 Alesta® IP, AP, 
SD

Пясъкоструене ( Sa(2) 21/2 mini / Rz = 50/80 μm – Ra = 7/12(3) ) 
и желязно или цинково фосфатиране + пасивация + грунд ALESTA

ZF00017121720 Alesta® IP, AP, 
SD

BONDERITE® Тестови резултати

Сравнителен тест между цинково 
фосфатиране и третиране с Bonderite® 
след 1000 часа тест "Солена мъгла":

Продукт: Bonderite® M-NT 2011

Тест: Излагане на външни условия 
+ NaCl, 12 месеца

BONDERITE® е нова технология за
предварителна обработка на метали.

BONDERITE® заменя традиционните 
желязо и цинк-фосфатни продукти. 
Тя осигурява по-висока устойчивост на
корозия за различни метали - студено и
горещо валцована стомана, алуминий,
поцинкована стомана и други.
Тази технология е внедрена в редица 
заводи в Германия и Швейцария.

Детайли от 
алуминиева ламарина 
+ Полиестерна 
прахова боя 

Горещо 
поцинковани 
детайли 
+ Полиестерна 
прахова боя 

Детайли от студено 
валцована стомана 
+ Полиестерна 
прахова боя 

HDG

CRS

AL

(1) или алтернативен процес с подобни показатели, (2) Sa е чистота на повърхността след пясъкоструене, (3) Ra/Rz е гладкост на повърхността след пясъкоструене

Категорията на 
корозоустойчивост, 
която МАУС-ПС ЕООД 
може да постигне 
БЕЗ НАНАСЯНЕ на 
прахов епоксиден грунд.

Категория на 
корозоустойчивост

ниска
5 години

средна
10 години

висока
15 години

C5-M в процес на разработкаC5-I
C4
C3
C2
C1

Oценка на корозоустойчивост на външни условия на стоманени детайли 
спрямо различни системи за обезмасляване и подготовка на повърхността.

Категорията на 
корозоустойчивост, 
която МАУС-ПС ЕООД 
може да постигне  
С НАНАСЯНЕ на 
прахов епоксиден грунд 
е маркирана в розово.

Bonderite

Bonderite

Bonderite



ИНСТАЛАЦИЯТА



КАМЕРИ ЗА ОБЕЗМАСЛЯВАНЕ

Участък с 4 камери за струйна предварителна обработка на 
детайлите. Всяка камера е с една зона за химикал и две зони 
за промивки. Предвидени са отделни пръстени с тръби и 
дюзи за химикалите и за водата. 

12-стъпковата иновативна и екологична технология за 
обезмасляване и антикорозионна защита включваща 
следните етапи: 

Камера 1: 
1 - Алкално обезмасляване при 50-60°С
2 - Изплакване с вода 1;
3 - Изплакване с вода 2;
Камера 2: 
4 - Киселинно ецване (алуминий), при 45-55°C
5 - Изплакване с вода 3;
6 - Изплакване 4 с дейонизирана вода с проводимост <1200 μS/cm;
Камера 3: 
7 - Киселинно ецване (стомана), при 55-65°C
8 - Изплакване с вода 5;
9 - Изплакване 6 с дейонизирана вода с проводимост <1200 μS/cm;
Камера 4: 
10 - Изплакване 7 с дейонизирана вода с проводимост <100 μS/cm;
11 - Нанасяне на антикорозионен слой Bonderite® M-NT 2011
12 - Изплакване 8 с дейонизирана вода с проводимост <20 μS/cm.

ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ОБЕЗМАСЛЯВАНЕ



Зона за сушене - работи при температура 
110°C като използва отделената топлина при 
охлаждането на боядисаните вече елементи от 
200°C до 110°C.

ПЕЩ ЗА ИЗСУШАВАНЕ     ПЕЩ ЗА ИЗПИЧАНЕ НА БОЯТА ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ТЕСТОВЕ

Пещ за изпичане на боята. Въздушният поток за изпичане на 
боята е отдолу нагоре вместо стандартното странично обдухване. 
Това гарантира равномерно нагряване на цялата повърхност на 
детайлите. 

Маус-ПС разполага със собствена лаборатория за тестове и контрол на 
качеството. Към края на 2014 година лабораторията разполага с:

TQC Cross Cut Adhesion Test CC1000 - Уред за определяне адхезията на  
различни видове покрития, с 6 остриета на разстояние 2мм.
Стандарти: ASTM D 3002, 3359 BS EN ISO 2409

TQC PolyGloss 20°/60°/85° Gloss Meter - Уред за измерване на гланцовите 
единици на покритието (от 0 до 2000 GU) под 3 различни ъгъла на мерене.
Стандарти:  DIN EN ISO 2813, EN ISO 7668, ASTM D523, DIN 67530, BS 
3900

Electronic Precious Metal Scale - Изключително прецизна електронна 
везна,  
която измерва с точност до 0.001г. С помощта на тази везна измерваме 
количеството отнет материал на м² след третиране с киселинен байц. 
Стандарти: BS EN 45501 и OIML Recommendation R76

Fischer DUALSCOPE FMP100 - Уред за определяне дебелината 
на покритието. Този модел позволява пълен графичен анализ на 
дистрибуцията на боя по повърхността на детайла, базиран на множество 
последователни измервания.
Стандарти: ISO 2178, ASTM D7091 and ISO 2360

TQC Indirect Impact Test - Уред за определяне устойчивостта и 
гъвкавостта на покрития под въздействието на удар. 
Стандарти: DIN/ISO 6272, ASTM D2794 и ASTM G14

Bode Chemie Incubator - Инкубатор за специални лабораторни реактиви,  
който поддържа определена среда, благоприятна за развитието на 
бактериии и гъбички. С негова помощ следим микрофлората във ваните.   

Уред за измерване и контрол на различни показатели (рН, проводимост, 
количество кислород...) на използваните химикали и води при 
подготовката на детайлите за боядисване.



Камерата за нанасяне на праховото покритие и прилежащата 
към нея система за бърза смяна на цвят са от последно 

поколение на швейцарската фирма ITW Gema и включва
8 автоматизирани и 3 ръчни пистолета за боядисване.

КАМЕРА ЗА БОЯДИСВАНЕ

Вградена система за пречистване на отработената 
вода и филтри за “супер чиста” дейонизирана вода 

с проводимост 5 µS/cm.

ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДНИТЕ ВОДИ



Г-н Пламен Стойков
управител

e-mail: mouse-ps@mail.bg
Моб.: + 359 888 637 043

Г-н Атанас Георгиев
н-к отдел прахово боядисване

e-mail: powder_coating@mouse-ps.com
Моб.: + 359 889 233 664

Г-н Теодор Михайлов
мениджър ключови клиенти

e-mail: tmihaylov@mouse-ps.com
Моб.: + 359 888 005 966

"Маус ПС" ЕООД, 
ул. Проф. Иван Георгов 3,
комплекс Военна рампа,
1220 София

Официален партньор в Германия:
Sign & Store Solutions GmbH, 
5, Bunsenstrasse, 
51647 Gummersbach,
Germany
Mr. Jorg Kempe 
info@sign-store.de 
+49 2261-814-409
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