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Aluminium: 

HOPPE aluminium merkbeslag wordt geproduceerd uit hoogwaardige, 
corrosiebestendige hoogoven-legeringen. Het oppervlak van de HOPPE 
aluminium garnituren wordt beschermd door het aanbrengen van een 
beschermlaag d. m. v. anodiseren of poedercoaten.
Tijdens het anodiseren wordt, door het gebruik van stroom en zwavelzuur 
tijdens een gecontroleerd oxidatieproces (vereniging van de grondstof met 
zuurstof) uit het product zelf, kunstmatig een oppervlakbeschermlaag gevormd 
(= oxidelaag). Deze beschermt de producten tegen invloeden van buitenaf 
als transpiratievocht, luchtvochtigheid en lichte mechanische belasting. 
Beschadiging van het oppervlak, bijvoorbeeld door ringen of sleutels, 
veroorzaakt geen corrosie.
Bij het poedercoaten wordt met behulp van een elektrostatisch proces 
lakpoeder op het aluminium oppervlak aangebracht. Aansluitend wordt de 
lakpoeder bij een temperatuur van 150 – 200°C ingebrand, waarbij de 
lakdeeltjes in een verdichtingsproces tot een lakfilm versmelten.
Er zijn geen gevallen bekend, waarbij door het gebruik van aluminium beslag 
de gezondheid in gevaar wordt gebracht. Speciaal onderhoud heeft de 
grondstof aluminium niet nodig, doordat de opgewekte oxidelaag het aluminium 
beschermt. Verontreinigingen kunnen met een zachte doek en water worden 
verwijderd.

Roestvrij staal: 

HOPPE roestvrij stalen merkbeslag wordt uit chroom-nikkelstaal gepro-
duceerd. Door kenmerken als lange levensduur, milieu verdraagzaamheid, 
corrosie- en zuurbestendigheid alsmede slijtvastheid wordt deze grondstof 
niet alleen in de bouw, maar o. a. ook in de medische en de levensmiddelen-
industrie veelvuldig toegepast. Roestvrij staal wordt als „roestvrij“ beschouwd, 
omdat de legeringsbestanddelen chroom en nikkel een niet zichtbare 
beschermlaag vormen.
Mocht beslag van roestvrij staal toch roestsporen vertonen, dan betreft het 
hier zgn. vliegroest, d.w.z. roest dat door milieu invloeden op het beslag 
terechtkomt. Vliegroest laat zich evenals vet- en olievervuilingen met voor 
roestvrij staal geschikte huishoudelijke reinigingsmiddelen verwijderen.
Roestvrij staal beslag kan ook zijn voorzien van de HOPPE-oppervlakte-
bescherming Resista®.

Messing: 

HOPPE messing merkbeslag wordt uit de beste messing-legeringen 
geproduceerd. Het oppervlak is door een sterk hechtende transparante 
inbrandlak of door verchromen beschermd tegen oplosmiddelen en 
chemicaliën. Wordt door mechanische belasting (bijv. door een sleutel) 
de beschermende inbrandlaklaag beschadigd, dan kan dit tot corrosie 
leiden. 
Messing beslag heeft geen bijzonder onderhoud nodig. Verontreinigingen 
kunnen met een zachte doek en water worden verwijderd. Het gebruik van 
agressieve reinigingsmiddelen dient te worden vermeden.
Messing beslag kan ook zijn voorzien van de HOPPE-oppervlaktebescherming 
Resista® (zie pagina 7).

Materialen, oppervlakken en hun 
onderhoud
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Binnendeuren

Trondheim (Roestvast staal)

duraplus®

E1430F/353K

HOPPE-roestvast stalen-afgerond-binnendeur-kortschildgarnituur, con-
form DIN EN1906 cat. 4; deurkrukken met SG-techniek voor een 
vast/draaibare verbinding. HOPPE-volvierkantstift (met klemveer ter 
compensatie van toleranties in het krukgat van het slot). Afdekschilden 
en stalen onderschilden met klemveer en onderhoudsvrij glijlager, on-
zichtbare doorgaande boutbevestiging (zelfborgend), inclusief bevesti-
gingsmateriaal.

Kleur: F69 (roestvast staal geborsteld)

Binnendeuren

E1430Z/42KV/42KVS

HOPPE-roestvast stalen-binnendeur-rozettengarnituur. Deurkrukken met 
HOPPE-snelstiftverbinding (met HOPPE-volvierkantstift) conform DIN 
EN 1906 cat. 3, rozetten met kunststof onderconstructie, krukveer-
mechanisme en steunnokken, onzichtbare doorgaande bevestiging met 
zelfsnijdende schroeven.

Kleur: F69 (roestvast staal geborsteld)

E1430Z/353K

HOPPE-roestvast stalen-afgerond-binnendeur-kortschildgarnituur, deur-
krukken met HOPPE-snelstiftverbinding (met HOPPE volvierkantstift) 
conform DIN EN 1906 cat. 3, stalen onderschilden met nokken, on-
zichtbare doorgaande boutbevestiging (zelfborgend), inclusief bevesti-
gingsmateriaal.

Kleur: F69 (roestvast staal geborsteld)

E1430F/42/42S

HOPPE-1/2-roestvast stalen-binnendeur-rozettengarnituur, conform DIN 
EN 1906 cat. 4; deurkrukken met SG-techniek voor een vast/draaibare 
verbinding. HOPPE-volvierkantstift (met klemveer ter compensatie van 
toleranties in het krukgat van het slot). Afdekrozetten en stalen onderro-
zetten met klemveer en onderhoudsvrij glijlager, onzichtbare doorgaande 
boutbevestiging (zelfborgend), inclusief bevestigingsmateriaal.

Kleur: F69 (roestvast staal geborsteld)
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E1430F/42/42KVS
HOPPE-roestvast stalen-binnendeur-rozettengarnituur, conform DIN 
EN 1906 cat. 4; deurkrukken met SG-techniek voor een vast/draai-
bare verbinding. HOPPE-volvierkantstift (met klemveer ter compen-
satie van toleranties in het krukgat van het slot). Afdekrozetten en 
stalen onderrozetten met klemveer en onderhoudsvrij glijlager, on-
zichtbare doorgaande boutbevestiging (zelfborgend), inclusief be-
vestigingsmateriaal.

Kleur: F69 (roestvast staal geborsteld)
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