
                                                    OPLEIDING 

  

THEMANAMIDDAG: DUurzaam COnstrueren met RVS   

 “Elektrolytisch Polijsten biedt RVS veel meer dan corrosie 
bestendigheid” 

 
Datum:         Donderdag 18 oktober 2018 

Locatie:        Packo Inox NV 

                     Industriepark Heernisse 

                     Cardijnlaan 10, 8600 Diksmuide 

Organisatie: CLUSTA 

 

 

 

 

 

 

Heeft u als RVS verwerker bij uw eindproducten nood aan: 

 

• een verbeterde corrosiebestendigheid bij put- en spleetcorrosie? 

• een goede weerstand tegen aankleven. 

• een verbeterde reinigbaarheid. 

• een uiterst hygiënisch en bacteriologisch zuiver oppervlak. 

• een gladder en dichter oppervlak met een lagere ruwheid.  

• een eliminatie van lasverkleuring. 

• een hogere glans. 

• een goede thermische werking en lage stromingsweerstand. 

 

dan zal deze themanamiddag zeker een meerwaarde betekenen voor u. 

 

CLUSTA wil daarom met PACKO Inox NV een workshop organiseren rond de 

techniek van het elektrolytisch polijsten. We leren het werkingsmechanisme kennen 

en hoe we constructies moeten ontwerpen om een mooi glanzend oppervlak te 

bekomen. 

  

PROGRAMMA: 

 

13:00: Registratie en verwelkoming + broodjeslunch 

13:30: Wat doet Elektrolytisch Polijsten met RVS, Johan Dedeene, CLUSTA 

13:50: Voorstelling PACKO Surface Treatment Marc Quaghebeur, Packo Surface 

Treatment . 

14:10: De dagelijkse praktijk van het Elektrolytisch Polijsten: wat kan? Marc 

Quaghebeur, PACKO Surface Treatment 

14:45: Koffiepauze 

15:15: Het gebruik van Elektrolytisch Polijsten bij diverse industrieën (vlees, 

groenten, bier, melk, farmacie, interieur, …): praktische voorbeelden Marc 

Quaghebeur, PACKO Surface Treatment 

16:00: Rondleiding door de productiehal van PACKO Inox NV 

16:30: Afsluiting met drankje en hapje aangeboden door PACKO Surface 

Treatment 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                    

INSCHRIJVING 
 

Algemene inlichtingen 

 

Datum  

Donderdag 18/10/2018 

 

Kostprijs: 

Leden Clusta: 100€ (excl.BTW) 

Niet leden:     150€ (excl.BTW)  

     

Plaats:  

PACKO Inox NV, 

Industriepark Heernisse 

Cardijnlaan 10 

8600 Diksmuide 

 

Inschrijvingen 

Schrijf u in vóór 12/10/2018 door het 

onderstaand formulier in te vullen en 

terugmailen naar Sabine.vandael@clusta.be  

 

Uw inschrijving wordt bevestigd na 

betaling van de factuur binnen de 5 

werkdagen. 

Indien u zelf niet kan deelnemen, kan 

u zich laten vervangen door een 

collega. 

 

Organisatie en inlichtingen 

Clusta VZW 

Technologiepark 935 

9025 Zwijnaarde 

Tel: 09/280.93.43 

www.clusta.be 

 

Bespaar op de deelname prijs via de 

KMO-portefeuille DV.O104.696 

Om van de KMO-portefeuille gebruik te 

maken moet u uw aanvraag indienen 

“uiterlijk 14 kalenderdagen na aanvang” 

van de activiteit aanvragen. Zo niet, wordt 

de aanvraag geweigerd.

 

Inschrijvingsformulier 

 

Themanamiddag :  

“Elektrolytisch Polijsten biedt RVS veel meer dan corrosiebestendigheid”                 

Inschrijvingsformulier vóór 12/10/2018 terugmailen naar Sabine.vandael@clusta.be  

Of online www.clusta.be/agenda 

 

 

Firmanaam:            BTW nr: 

P0 nr: 

Adres: 

Postcode:                                        Plaats: 

 

Tel:      Fax: 

 

Naam van de deelnemer(s): 

Dhr./Mevr.: 

 

 

Functie:  

 

 

 

E-mailadres: 

 

 

 

Lid van Clusta : ⃝     

 

Datum:      Handtekening: 

mailto:Sabine.vandael@clusta.be
http://www.clusta.be/
mailto:Sabine.vandael@clusta.be
http://www.clusta.be/agenda

