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Hydroscand innfører
en ny generasjon over�atebehandling

Neste generasjon overflatebehandling er her!
Alle vinner på mer miljøvennlige prosesser når det gjelder overflatebehandling.
Den tekniske utviklingen, nye krav fra myndighetene og et økende miljøenga-
sjement viser seg noen ganger som en positiv kombinasjon. Et godt bevis på 
dette var da Hydroscand i 2006 startet innføringen av miljøvennlige overflatebe-
handlinger. Overgangen fra seksverdig krom til treverdig er nå 85-90 % fullført.

Det er et mangeårig utviklingsarbeid og en stor omstillingsprosess innen 
overflatebehandlingsindustrien som har gjort det mulig å erstatte seksverdig 
krom, som er klassifisert som et kreft- og mutasjonsfremkallende stoff.  
Utviklingen er et viktig skritt i Hydroscands arbeid for å oppfylle fremtidige 
EU-direktiver som vil innebære at seksverdig krom som pasifisering og 
korrosjonsbeskyttelse innen nær fremtid må erstattes med andre stoffer.

For medarbeiderne hos våre leverandører er det fra et helsemessig synspunkt 
utrolig viktig at seksverdig krom fases ut av overflatebehand-

lingsprosessen. Det er svært gledelig at Hydroscand kan 
bidra til et bedre arbeidsmiljø samt til å redusere nega-
tive helseeffekter. 

Videre er det gledelig å fastslå at den tekniske 
utviklingen stadig går fremover. Nå øker forståel-
sen av hvor tykke sjikt det er mulig å skape med 
løsninger som omfatter treverdig krom. Bare for et 
par år siden var dette ikke mulig, men nå viser 

saltspraytester på skrapte detaljer i henhold til ISO 
9227 at utviklingen av den nyeste versjonen ikke bare 

har gjort store fremskritt, men også har gitt en ytelse 
som er minst like bra som tidligere.

Alle vinner på en mer miljøvennlig overflate-
behandling!
Både Hydroscand, våre kunder og leverandører føler et sterkt 
miljøengasjement. Gjennom samarbeid og et langsiktig miljøarbeid har vi nå 
oppnådd resultater. Prosessomstillingen som nå er så godt som klar, 
innebærer at Hydroscand med treverdig krom i koblingene bidrar til reduserte 
negative helseeffekter, bedre arbeidsmiljø og mindre miljøpåvirkning totalt 
sett. Alle vinner på denne omstillingen! For oss i Hydroscand har omstillingen 
vært naturlig, ettersom vi kan oppnå en betydelig miljø- og helsegevinst uten 
å gi avkall på kravene til sikkerhet og kvalitet! 


