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Impregnering i særklasse
Produktsikkerhet og
nitidig kvalitetssikring
står i fokus ved vårt
impregneringsanlegg.
For at ei not skal fungere optimalt, må hver
minste detalj stemme overens. I Egersund Net
utfører vi alle trinn av produksjonsprosessen, fra
produksjon av notlin til ferdigstilling av not og
impregnering, innenhus. Vi legger vår stolthet i å
levere kvalitet i alle ledd og anser nettopp det for
å være hovedårsaken til at vi i dag er en globalt
ettertraktet leverandør.

Fakta: Impregnering
Vi utfører impregnering ved våre anlegg
i Egersund, Austevoll, Brønnøysund,
Vevelstad og Skjervøy
Ved anlegget i Egersund er det
nyligh investert i en ny impregnator
(vakumimpregnering i duk)
Impregneringsanleggene er utviklet med
tanke på å sikre gjennomgående høy
kvalitet og ivareta god produktsikkerhet
Kapsitet: 3.000 notposer/år
Sertifisert ihht. ISO 9001 og ISO 14001
Det blir utført daglige viskositetsprøver i
alle anlegg
Vi tilbyr stor fleksibilitet i forhold til valg
av impregnering

www.egersundnet.no

Viktige trinn for å oppnå
et perfekt sluttresultat
For å minimere risikoen for skade, blir nota kun
håndtert én gang fra oppheng til ferdig pakking.

Vi tilbyr et bredt utvalg av notbehandlingsprodukter
og strekker oss langt for å innfri kundens ønsker.

Posene blir pakket i tilpassede containere for å
gjøre dem enkle å løfte og frakte. Hver pose er også
klargjort for enkel montering, slik at du slipper å
bruke tid på å rette den ut ved merdkanten.

Det lønner seg å investere i kvalitet
Vi har gode systemer for å ivareta at nøtene blir påført tilstrekkelig mengde impregnering og ikke
minst unngå skader i forbindelse med behandlingen. Prosessen blir også dokumentert i form av
viskositetsprøver, som lagres i 24 måneder etter endt behandling.
Egersund Net innehar sertifikatet Net Care Certified, som tildeles av Steen-Hansen. Sertifikatet
er et bevis på at selskapet bruker og påfører impregneringsprodukter på en måte som sikrer høy
kvalitet og trygger hensynet til HMS og miljø gjennom hele notens kretsløp.
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