SPECIALISTER INOM YTBEHANDLING AV METALL
LEVERANTÖR TILL FLERA VÄRLDSLEDANDE FÖRETAG

VILKA ÄR VI OCH VAD KAN VI PÅ YTCENTER HJÄLPA DEJ MED?
Ytcenter är ett företag där alla har mer än 30 års erfarenhet av all slags ytbehandling
av metallföremål. Vi är stolta över att vara leverantör till flera världsledande företag
med högt ställda krav på ytbehandling. Våra egna krav att leverera ytbehandling av
högsta kvalitet har resulterat i att ytbehandlade produkter från Ytcenter finns över
hela världen i alla möjliga miljöer och i så gott som alla länder.
Varje ytbehandlingsprocess inom vårt företag har experter som kan hjälpa dej att
få optimalt resultat på den metalldel som du vill ytbehandla. Våra kunder är allt från
den enskilda individen till multinationella företag, vi ytbehandlar delar både för exklusivt utseende och för de tuffaste miljöer med högt ställda militära krav.
Vi vet vilken ytbehandling som är bäst lämpad i förhållande till de olika miljöer delen
kommer att exponeras i. Är du osäker så kontakta oss så kan vi tillsammans hitta
den ytbehandling som ger bästa resultat. En bra ytbehandling ska vara anpassad för
metallen och den miljö och det slitage den utsätts för. Du känner till kraven och vi
hjälper dej att uppnå maximalt resultat.
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HISTORIK
Ytcenter består av två brödrapar, Anders och Jan Frisk samt Claes och Hans
Brammer, som alla bedrivit ytbehandlingsverksamhet i mer än 30 år.
Bröderna Frisk, etablerade sin verksamhet, Frisk Ytbehandling AB, år 1982
i Sollentuna. Bröderna Brammers far startade AB Solna Svartoxidering 1955.
1984 flyttade bröderna Brammer sin till verksamhet till Frisks lokaler i Sollentuna.
Efter några år i gemensamma lokaler bildade de två verksamheterna ett gemensamt
företag; Ytcenter i Sollentuna HB .
År 2002 skedde nästa stora satsning. Företaget ombildades till Ytcenter i Upplands
Väsby AB. Verksamheten flyttades till rymligare lokaler hos Öhlins Racing AB och
det investerades i en ny eloxerings- och hårdeloxeringsanläggning.
Våren 2011 stod vår nya industrifastighet i Arlandastad klar. I juni samma år flyttades
hela verksamheten dit. Under sensommaren och hösten byggdes en helt ny och
modern eloxeringslinje.
Alla våra linjer är högteknologiska med den allra senaste tekniken, där vi med
precision och exakthet styr alla processer. Detta gör att vi med mycket hög precision
och snäva marginaler har möjlighet att klara kunders högt ställda krav under längre
tid vid långa serier.
Ytcenter har, i Arlandastad, glädjen att kunna erbjuda våra kunder alla processer
under ett och samma tak, i en fullt modern anläggning med den allra senaste
renings- och miljötekniken.
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Alla våra processer, förutom gulkromatering av aluminium,
är RoHS godkända.
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ANODISERING

HÅRDANODISERING

Anodisering eller eloxering är en elektrolytisk ytbehandling av aluminium som ger en
mycket hård och korrosionsbeständig yta.

Hårdanodisering eller hårdeloxering är en elektrolytisk ytbehandling av aluminium som
ger en mycket hård och korrosionsbeständig yta med elektriskt isolerande egenskaper.

Aluminiumdetaljer kopplas som anod i ett svavelsyrabad, varvid ytskiktet omvandlas till
aluminiumoxid. Detta oxidskikt innehåller porer som gör det möjligt att färga in skiktet
med olika färger. Efter eventuell infärgning tillsluts porerna i ett eftertätningsbad.

Eftersom hårdanodskiktet, som bildas av basmaterialet, ger en dimensionsökning med
ca 40–50 % av skiktets tjocklek bör man ta hänsyn till detta vid konstruktion av detaljer
med stor måttnoggrannhet.

Våra standardfärger är svart, röd, guld, blå och titan.

Går även att infärga svart.

Kapacitet: 2200 mm x 1200 mm x 700 mm

Kapacitet: 2200 mm x 1200 mm x 700 mm

KONTAKT
Hans Brammer
Tel: 08-590 750 50
E-post: hasse@ytcenter.se

KONTAKT
Jan “Tolle” Frisk
Tel: 08-590 750 51
E-post: tolle@ytcenter.se
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ELFÖRZINKNING

KROMATERING/PASSIVERING AV ALUMINIUM

Elförzinkning är en metod för att skydda detaljer mot korrision. Metoden ger ytan ett
katodiskt skydd där zinken agerar som offeranod. Detta innebär att vid en spricka
där järn eller stål blottas skyddas detaljen av närliggande zink. Därför används ofta
förzinkning som grund före lackering.

Kromatering är en passivering av aluminiumdetaljer i krom syra. Detta ger ett elektriskt
ledande skikt och även en bra grund för efterföljande lackering. Beroende av behandlingstiden kan man erhålla nyanser från nästan klar till kraftigt gul. Vi utför gulkromatering innehållande 6 värdigt krom samt kromfri vit- och gulpassivering.

Vi utför elförzinkning med gul, blå och svart passivering.
Vi utför alla typer av elförzinkningar, i tre olika färger: blå (silver), gul (guld) och svart.
Inget gods körs under process i trumma utan hängs för bästa resultat.

E-clps 4600 = kromfri vit
E-clps 3+ = Trevärt krom vit
Gulkromat = Sexvärt krom gul
Gulpassivering = Kromfri gul

Kapacitet: 2900 mm x 1200 mm x 500 mm

Kapacitet: 2000 mm x 1400 mm x 550 mm

KONTAKT
Claes Brammer
Tel: 08-96 26 70
E-post: clabbe@ytcenter.se
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KONTAKT
Cyrous Zandpour
Tel: 08-96 26 70
E-post: info@ytcenter.se
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SVARTOXIDERING
Svartoxidering är en kemisk ytomvandling där stål kokas i starkt alkaliska bad varvid en
svart beläggning bildas. Denna beläggning ger ett måttligt korrosionsskydd utan att
påverka stålets mekaniska egenskaper. Oftast ökas skyddet genom en efterföljande
inoljning eller lackering.
Kapacitet: 1900 mm x 1050 mm x 500 mm
KONTAKT
Stefan Frisk
Tel: 08-96 62 70
E-post: info@ytcenter.se
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POLICY
På Ytcenter utför vi alla våra processer för ytbehandling med ett högt kvalitetstänkande, vi lyssnar på kundens krav och önskemål. Detta för att göra rätt från start
och hålla vad vi lovat. Vi är alltid tillgängliga och behjälpliga med vår sakkunnighet
mot kunder, där vi gärna samarbetar redan från konstruktionsstadiet.
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Vi lyssnar, förstår och utför våra kunders uppdrag så att krav och förväntningar infrias
för ett fortsatt samarbete med Ytcenter. Ytcenters ledstjärna är att ta ansvar för
kundens krav och behov samt att alltid höja kvalitén. Därför strävar vår personal alltid
mot att ständigt förbättra och utveckla våra ytbehandlingsprocesser. Vi följer vårt
ledningssystem för högsta möjliga kvalitet, för att kunna uppfylla kraven i ISO 9001.
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VD, Delägare, Anodisering.

+BOw5PMMFw'SJTL

Delägare, hårdanodisering.

$MBFT#SBNNFS

Delägare, miljöansvarig, elförzinkning.

POSTADRESS
Ytcenter i Upplands Väsby AB
Turbingatan 3
195 60 Arlandastad

+FOOJF-BSTTPO

Ekonomi, administration.

+BO,SJH

Hårdanodisering, reningsverk.

.BUT)FMHFTTPO
Anodisering.

TEL 08-590 750 50
FAX 08-590 750 22
&1045 info@ytcenter.se
ORG NR 556622-9620

Hans Brammer
VD / delägare / anodisering
TEL 08-590 750 50
&1045 hasse@ytcenter.se
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Kromatering, passivering.

+PBDIJN+FOTFO

Elförzinkning, reningsverk.

4UFGBO'SJTL

Svartoxidering.

Jan “Tolle” Frisk
Delägare / hårdanodisering
TEL 08-590 750 51
&1045 tolle@ytcenter.se
Jennie Larsson
Administration
TEL 08-590 750 53
&1045 jennie@ytcenter.se
+FOOJGFS#SBNNFS

Montering, paketering.
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Montering, paketering.

"OEFST¯INBO

Montering, paketering.
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Claes Brammer
Delägare / förzinkning
TEL 08-96 26 70
&1045 clabbe@ytcenter.se
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Ytcenter i Upplands Väsby AB
Turbingatan 3
195 60 Arlandastad
www.ytcenter.se

