RVS lichtmasten
RVS Lichtmasten geven een zeer hoogwaardige en duurzame uitstraling aan uw project. Deze
lichtmasten, type cilindrische buismasten, worden door het MSN team in samenspraak met onze klant
technisch en qua design uitgewerkt. Niet alleen een volledige RVS lichtmast is een optie maar ook RVS
delen gecombineerd met onze houten lichtmasten lijn behoren tot de vele mogelijkheden van RVS.
RVS informatie algemeen: Roestvast staal, ook wel RVS of inox genoemd en in de volksmond beter
bekend als roestvrij staal, is een legering van hoofdzakelijk ijzer, chroom, nikkel en koolstof. Om van
roestvast staal te kunnen spreken, is minimaal 10,5 % chroom en maximaal 1,2 % koolstof nodig.
Roestvast: Wanneer het chroom met zuurstof in aanraking komt, vormt het een onzichtbaar laagje
chroomoxide (ook genaamd dichroomtrioxide of de oxidehuid).
Herstel: Bovendien herstelt de oxidelaag zichzelf wanneer deze
beschadigd wordt.
Hard: De hoeveelheid koolstof bepaalt de hardheid van het staal. Een
staalsoort met veel koolstof is daardoor moeilijk bewerkbaar. In ons
productieproces houden wij hier rekening mee.
Niet magnetisch: Roestvaste staalsoorten met tussen de 6 en 26%
nikkel (de 300-reeks uit de AISI) zijn austenitisch en daarom niet
magnetisch in geleverde toestand. Ze zijn uitstekend vervormbaar
(plooien, dieptrekken, strekken) en ook schokbestendig in het hele
temperatuurbereik, van hele lage tot hele hoge temperaturen. Nikkel
zorgt er voor dat het staal in zijn austenitische toestand blijft tijdens
het afkoelen. De overige elementen verhogen de corrosieweerstand
en bewerkbaarheid van het staal.
Afwerkingen: Onze RVS lichtmasten productie heeft de mogelijkheid
om vele diameters en lengten te produceren en de toegepaste
materialen zijn allen van de hoogst mogelijke RVS kwaliteit sortering.
Tevens bestaat er de mogelijkheid om verschillende eindbewerkingen
van de RVS producten voor u uit te voeren. Van hoogglans gepolijst tot
aan een geborstelde afwerking. Aan de hand van onze demoprofielen
kunt u deze op voorhand uitsorteren en bepalen.
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