Parasta pintakäsittelyä
Haapanen Oy on käsitellyt teollisia metallipintoja laadukkaasti ja ammattitaidolla jo vuodesta 1981.
Teemme teräksisten, alumiinisten ja ruostumattomien metallikappaleiden raepuhallusta, jauhe- ja
märkämaalauksia sekä palosuojamaalausta. Koko ei ole meille este, sillä käytössämme ovat maan
suurimmat toimitilat, joissa pystymme toteuttamaan massiivistenkin kappaleiden pinnoituksen.
Yhteistyömme naapurimme Aurajoki Oy:n kanssa mahdollistaa tuotteille maalauksen yhteydessä
myös kuumasinkityksen ilman ylimääräisiä välirahteja.
Sijaitsemme keskeisellä paikalla Tampereen kupeessa Pirkkalassa, ja erinomaisten liikenneyhteyksien
ansiosta voimme palvella sujuvasti asiakkaita kaikkialla Suomessa. Asiakaskuntamme koostuu
pääasiassa metalli- ja rakennusalan yrityksistä. Lisäksi palvelemme konepajoja ja muita teräs
rakentamiseen liittyviä tahoja.

Ota yhteyttä, niin kerromme mielellämme lisää!
www.haapanen.fi/yhteystiedot
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Käsittelyjärjestelmät
yli 20 m pitkille ristikkorakenteille

Hyväksynnät
Tielaitoksen ja Metson
toimittajaksi

Ruotsalainen SSGhyväksyntä ”Auktorisation
för Rostskyddsmålning”

Korkeaan laatuumme
voi luottaa
Laatu on toimintamme perusperiaate, ja tuotamme alihankintamaalaamopalvelut
standardien vaatimalla tasolla. Laadun takaavat ammattitaitoiset ja motivoituneet
työntekijämme sekä oma, sertifikaattien mukainen laatujärjestelmämme, jonka
avulla seuraamme vaatimusten toteutumista. Kaikki maalarimme ovat suorittaneet
Turun Ammattiopistosäätiön TAOn korroosionestomaalarikurssin, ja henkilökunnallamme on pätevyys myös Teräsrakenneyhdistys ry:n (TRY) mukaisten
palosuojamaalausten tekemiseen. Lisäksi toimitusjohtajallemme on myönnetty
Kansainvälisen pintakäsittelyn laaduntarkastaja -pätevyys (Frosio).
Käytössämme on ISO 9001 -laatujärjestelmä sekä ISO 14001 -ympäristöjärjestelmä. Lisäksi yrityksellämme on voimassa oleva ATEX-räjähdysaineasiakirja.
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Peruskunnostus
ja yli 2 500 m2 lisää
tuotantotilaa

Yli 700-paikkainen
ratalinja max 2 000 kg:n
kappaleille

EN1090-2:n mukainen
CE-sertifiointi ensimmäisenä suomalaisena
alihankintamaalaamona
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Henkilöstöä noin
30 henkilöä

High5-Coat® -pinnoitusratkaisu yhdessä Aurajoki
Oy:n kanssa
Ratamaalaamon laajennus
1 200-paikkaiseksi
Liikevaihto noin 3 500 000 €

Tikkurila Temaspeed
-maalinsävytyskoneen
hankinta

Laadukasta
yhteistyötä

YR-KULJETUS OY
Teollisuusmaalaamo Haapanen Oy

Palveluihimme kuuluvat korkealaatuiset maalaamo- ja pintakäsittelypalvelut,
jotka toteutamme aina alan standardien mukaisesti, kestävästi ja
kustannustehokkaasti.

Ensiluokkaiset pintakäsittelypalvelut
Märkämaalaus
Omalla sävytyskoneellamme saamme tehtyä kaikki maalisävyt nopeasti ja edullisesti
sekä sisä- että ulkokäyttöön tuleviin terästuotteisiin. Käsiteltävien kappaleiden maksimipaino on 30 000 kg ja -mitat 5 500 mm (korkeus) x 8 000 mm (leveys) leveitä x
yli 30 000 mm (pituus).

Palosuojamaalaus
Käytämme palosuojauksen laskennassa standardin EN 13381/8 mukaisia taulukoita,
ja meillä on pätevyys tehdä laskennat materiaalintoimittajan omilla laskenta- ja
suunnitteluohjelmistoilla. Meiltä saat myös aina halutessasi mukaasi palosuojamaalauksen viralliset rakennusviranomaisen hyväksymät palosuojasuunnitelmat.

Jauhemaalaus
Jauhemaalaamme maksimissaan 1 000 kg painavat ja 6 000 x 2 000 x 2 000 mm:n
kokoiset kappaleet. Toteutamme ympäristöystävälliset SFS EN-ISO 12944
-standardin mukaiset jauhemaalaukset jopa rasitusluokkaan C5H saakka.

Kuumasinkityn pinnan maalaus
Kuumasinkityksen ja jauhemaalauksen yhdistävä Duplex-maalaus tai Combi Coat
-pinnoitus antaa tuotteelle huomattavasti pidemmän kestoiän verrattuna pelkkään
maalaukseen tai kuumasinkitykseen. Toteutamme EN 13438 -standardin mukaiset
kuumasinkittyjen pintojen jauhemaalaukset ISO 12944 -sertifikaatin mukaisesti
luokkiin C3H, C4H tai C5H. Yhteistyömme naapurissa toimivan Aurajoki Oy:n
kanssa mahdollistaa tuotteiden liikuttelun kuumasinkistä maalauslinjalle ilman
ylimääräisiä rahteja.

Raepuhallus
Toteutamme standardien ISO 8501-1 ja SSPC-SP6 mukaiset teräsraepuhallukset
jopa 4 000 x 6 000 x 40 000 mm:n kokoisille ja 30 t painaville kappaleille. Irtoraepuhallus voidaan toteuttaa ilman painorajoituksia kappaleille, joiden enimmäismitat
ovat 8 000 x 5 500 x 25 000 mm. Teräsrakeen lisäksi käytössämme ovat perinteinen
hiekkapuhallus ja kuumasinkityille pinnoille tarkoitettu alumiinioksidi.

Pintakäsittelypalveluiden ohella tarjoamme myös
asiantuntijapalveluja, kuten tarkastuksia, konsultointia
ja alan koulutusta.

Monipuoliset asiantuntijapalvelut
Tarkastukset ja konsultointi
Tarjoamme Frosio Level III -pätevyyttä vaativien pintakäsittelykohteiden tarkastukset
ja laadunvarmistuskokeet. Pätevyys antaa kelpoisuuden viranomaisten säätelemien
kohteiden tarkastuksiin.

Antikondenssikäsittelyt
Tarjoamme paloturvallisia ja ääntä eristäviä antikondenssipinnoitteita eri sävyisinä,
jolloin saavutetaan esteettinen ja asiakkaan värimaailmaan sopiva pinta.

Höyrypesu
Ympäristöystävällinen ja hellävarainen höyrypesu sopii lähes kaikille pinnoille lukuun
ottamatta kuumuudelle arkoja pintoja.

Korkeapainepesu
Painepesulaitteemme kattavat tehoalueet 500:sta aina 3 000 bariin saakka, ja paineistettuun veteen voidaan lisätä erilaisia partikkeleita puhdistustehon lisäämiseksi tai profiilin
aikaansaamiseksi.

Ratkaisutoimittajasi pintakäsittelyyn
Maalauslaitteet ja - linjat
+358 (0) 207 851 900 | posti@spraytec.fi | www.spraytec.fi

neljän vuosikymmenen ja satojen toimitusten kokemuksella.

Poikkeuksellista kestoa
vaativiin olosuhteisiin
Yhdessä Aurajoki Oy:n kanssa kehittämämme High5-Coat® -pinnoite on kestävä ja kustannustehokas pinnoite vaativiin kohteisiin. Kuumasinkityksen ja pulverimaalauksen yhdistävällä
High5-Coat®-menetelmällä saadaan teräsrakenteelle haluttu väripinta ja poikkeuksellisen pitkä
kestoikä myös vaikeisiin, syövyttäviin olosuhteisiin. Pinnoiteyhdistelmä on kiihdytetyissä korroosiokokeissa, joissa on todettu pinnoiteyhdistelmän soveltuvan jopa standardin ISO 12944 -mukaiseen
rasitusluokkaan C5/H.
High5-Coat®-pinnoitusprosessi on täysin fosfaatiton eikä siitä synny lainkaan haitallisia VOC-päästöjä.

Tutustu tarkemmin High5-Coat® -menetelmään!
www.high5coat.fi

Länsiterminaali
- Märkämaalaus / palosuojamaalaukset

Keskustakirjasto Oodi
- Märkämaalaus / palosuojamaalaukset

Rammer-poravasarat
- Jauhemaalaus

Lisää esimerkkejä referensseistämme
löydät nettisivuiltamme: www.haapanen.fi
Leguan-nostimet
Jauhemaalaus

LATUSKA-välipehmuste

Myynti 0500 586 452

tilaus@oh-pakkaus.fi
www.oh-pakkaus.fi

Rengascenter
Pirkkala
Pirkkalan Rengaskauppa Oy
Teollisuustie 2
33960 Pirkkala
www.rengaskauppa.net

Haapanen Oy / Teollisuustie 17, 33960 Pirkkala / puh. 03 380 2300
Märkämaalaamo, puh. 03 380 2323
Jauhemaalaamo, puh. 03 380 2327
www.haapanen.fi

• www.jssuomi.fi
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Mauri Hölsö 044 755 5819
holsonhuolto@gmail.com
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Laadukkaat maalauslaitteiden varaosat
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Maalauslaitteiden huolto- ja korjauspalvelut sekä
laadukkaat pintakäsittelylaitteiden varaosat.
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Hölsön Huolto

Varastostamme on heti saatavilla
Wagnerin ja Gracon alkuperäisvaraosia, ja muut merkit tilaamme
pikaisesti.

www.holsonhuolto.fi

