Alt Seviye

Xylan® kaplama ürün ailesi (8542S, 8610S,
8620S, 8666S veya 8668S) markalı ve uygun
fiyatlı bir nonstick kaplama gerektiren, alt seviy
fırın gereçleri için kullanılabilir.
• Bir ve iki katlı sprey sistemi seçenekleri
mevcuttur.
• Çoğunlukla fosfatlı karbon çelik üzerinde
kullanılır.
• Çok amaçlı nonstick OPP performansı.
• Kurabiye tepsileri, pasta kalıpları vs. için
kullanılır.
• Hafif güçlendirmeli formülasyonlar talep
üzerine temin edilebilir.
• Metalik renkler de dahil olmak üzere renk
seçenekleri mevcuttur.
• Kolay temizlenebilir.
- DFT Xylan: 14-25µm
Ayrılma ve aşınma dayanımı değerleri
kaplamaya göre farklılık gösterir ancak tüm
kaplamalar uygun fiyat kategorisindedir.

İyi

Quantum® (8678S veya 8668R), OPP ila orta
seviye fırın gereçleri için tek katlı, güçlendirilmiş
nonstick sprey kaplamadır.
• Ayrılma ve aşınma dayanımı değerleri iyi
seviyededir.
• Seramik parçacıkların eşsiz birleşimi
yıpranmaya karşı dayanıklılığın artmasına
yardımcı olur.
• Metalik efektler de dahil olmak üzere geniş
renk seçenekleri mevcuttur.
• Yumuşak, parlak finisaj.
• Kolay temizlenebilir.
- DFT: 15-25µm

Dereceleme: 1= Düşük; 10 = Yüksek
• Ayrılma: 6
• Aşınma dayanımı değeri: 4

Daha iyi

Quantum2 (8686/8686S) orta seviye ila üst
seviye fırın gereçleri için güçlendirilmiş, iki katlı bir
nonstick sistemdir.
QuanTanium ® (8687/8687S) orta seviyeli ila
üst seviyeli fırın gereçleri için dayanıklı, titanyum
ile güçlendirilmiş iki katlı bir nonstick sistemdir.
• Daha iyi ayrılma özellikleri.
• Titanyum ile güçlendirme, çizilme, aşınma
ve yıpranmaya karşı dayanıklılığı arttırır.
• Metalik renkler de dahil olmak üzere birçok
renkte mevcuttur.
• Parlak finisaj; kolay temizleme.
• QuanTanium'un hem sprey, hem de tel
formülasyonları mevcuttur (bkz. Coil ilanımız).
- DFT Quantum2: 20-30µm
- DFT QuanTanium: 20-30µm

Dereceleme: 1= Düşük; 10 = Yüksek
• Ayrılma: 9
• Aşınma dayanımı değeri: 6-7

En iyisi

Eclipse ® (8688/8688S) eşsiz bir şekilde
güçlendirilmiş ve harika nonstick özellikleri taşıyan
iki katlı bir sprey sistemidir. Üst seviye, gurme fırın
gereçleri için mükemmeldir.
• Olağanüstü, uzun süre dayanıklı nonstick
özellikler.
• Uzun süren dayanıklılık.
• Yıpranmaya karşı üstün dayanıklılık.
• Rosto ve fırınlama tepsileri de dahil olmak
üzere tüm fırın gereçleri için mükemmel.
• Metalik efektler de dahil olmak üzere geniş
renk seçenekleri mevcuttur.
• Çekici, parlak finisaj.
• Kolay temizlenebilir.
- DFT: 20-30µm

Dereceleme: 1= Düşük; 10 = Yüksek
• Ayrılma: 10
• Aşınma dayanımı değeri: 10

Ürün Bilgi Ağı

Daha fazla bilgi için...

Ürün Bilgi Ağı (PKN) nonstick kaplamalar ve
bu kaplamaların kullanıldığı ürünlerle ilgili ihtiyacınız
olan tüm bilgilere erişebileceğiniz ücretsiz çevrimiçi
bilgi portalıdır.
İster bir perakende çalışanı veya kurumsal
yönetici, ister bu ürünlerle ve bu ürünlerin sunduğu
daha sağlıklı yaşam biçimiyle ilgili daha fazla bilgi
almak isteyen bir tüketici olsun, herkes nonstick
kaplamalar hakkında gerekli bilgilere ulaşabilir.
Misyonumuz: herkesi nonstick kaplamaların
önemli özellikleri konusunda aydınlatabilecek
bilgilerle dolu ücretsiz, eğlenceli ve esnek bir
İnternet sitesi sunmak.
İnternet sitemizde aşağıdaki konuları bulabilirsiniz:
• Nonstick kaplama nedir?
• Uygulama yöntemleri.
• Nonstick kaplamalar hakkında doğru bilinen
yanlışlar.
• ...ve daha fazlası!

Whitford, bütün kaplamaları hakkında
ayrıntılı bilgiler sunmaktadır. Hangi
kaplamanın fiyat ve performans açısından
sizin ihtiyaçlarınızı karşılayacağını bulmak
için lütfen Whitford temsilcinizle ya da
Whitford ile aşağıdaki adresten irtibata
geçiniz: sales@whitfordww.com
veya
İnternette: whitfordww.com

Bu QR kodunu
tarayarak
PKN sitemize
ulaşabilirsiniz.

Kalite Programı
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Kalite giderek daha büyük önem kazanıyor,
ancak üretim ve pazarlamanın farklı kıtalarda
gerçekleştirilmesi kalite kontrolünü zorlaştırıyor.
Bu yüzden 1991 yılında
Kalite İşbirliği Programı'nı (QCP) başlattık.
QCP, kaplama uygulamalarında en yüksek
kalitenin sürdürülmesini sağlıyor. Bu da fırın ve
pişirme gereçleri üreticileri ve cihaz üreticileri,
kaplamacılar, ithalatçılar, perakendeciler ve son
tüketicilere (ve tabi ki Whitford'a da) yardımcı
oluyor.
Whitford olarak tüm kaplamalarımız için çok
sıkı uygulama kuralları belirliyoruz. Bu kurallara
uymak, en yüksek kaliteyi elde etmek için son
derece önemli.
Pek çok özellik, QCP programı dahilinde
(tamamen ücretsiz) test edilmek üzere bize
gönderilen Whitford kaplamalı ürün numunelerine
bakılarak doğrulanıyor.
1) Uygun yüzey hazırlığının doğrulaması.
2) Film kalınlığının doğrulaması.
3) Uygun sertleşmenin sağlandığının doğrulaması.
4) Nonstick performansının doğrulaması.
QCP hakkında daha fazla bilgi için lütfen
sales@whitfordww.com adresinden Whitford ile
irtibata geçiniz.

