LOA MTRC
Leenderweg 184

T: +31 492 523 795

5555 CJ VALKENSWAARD
Nederland
Contact: Eddy Henderickx
Aantal medewerkers: 200-500

E: sales@loa- mtrc. nl
I: www. loa. nl
Kwaliteitscertificering: ISO 9001

LOA Full Surface Group

LOA MTRC is sinds 2019 onderdeel van de LOA Full Surface Group,
de grootste oppervlaktebehandelaar van Zuid-Nederland.
Processen:
LOA MTRC biedt een breed pakket aan processen voor het
verbeteren van de kwaliteit en functionaliteit van oppervlakken:
• beitsen & passiveren
• elektrolytisch polijsten
• stroomloos vernikkelen
• vergulden
• ultrasoon reinigen
• ontvetten en reinigen volgens diverse klantspecificaties.
• cleanroom reinigen/verpakken Grade 2 en 4 - surface
cleanliness
Daarnaast kan de LOA Group de volgende
oppervlaktebehandelingen aanbieden:
• anodiseren (kleur/hard/opaal/titaan)
• blank chromateren
• prooxyd N-H of H-SH
• chemisch en mechanisch polijsten
• elektrolytische inkleuren
• kataforese lakken
• poedercoaten & natlakken
• laser graveren
Flexibiliteit:
Wij garanderen snelle leveringen met een goede kwaliteit en
streven naar een levertijd van max 5 werkdagen. Voor kleinere
partijen bieden we een 24 uur service of zelfs een 4 uur service.
Tevens is het mogelijk om de status van uw order 24/7 realtime te
volgen via uw klantportal.
Ultraclean:
LOA MTRC heeft in 2020 geïnvesteerd in een nieuwe Cleanroom
van ruim 100m2, ISO 6 gevalideerd. Alvorens de delen worden
verpakt wordt er gecontroleerd op deeltjes en op organische
verontreiniging. Dat kan met wit licht, UV licht of met behulp van
onze Cleanospector.
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R&D:
De knowhow en jarenlange ervaring van onze 225 medewerkers
binnen de LOA Group staan voor u ter beschikking. Zij beschikken
over 5 interne laboratoria die uitgerust zijn met de nieuwste
testfaciliteiten. Continu wordt gewerkt aan het verbeteren en
optimaliseren van onze processen. Maar ook scannen wij de markt
naar nieuwe processen die van toegevoegde waarde zijn voor
onze klanten.
Kwaliteit:
LOA MTRC is ISO 9001 gecertificeerd.
Het leveren van goede kwaliteit, in de breedste zin van het woord,
is vanzelfsprekend voor LOA MTRC.
Door een gestructureerde procescontrole en -beheersing worden
de procesbaden binnen specificaties gehouden. Dit garandeert
een goede product kwaliteit, die bovendien door een ingangs- en
uitgangscontrole van de producten nog eens extra wordt
gecontroleerd.
Voor het testen van de productkwaliteit hebben we de
beschikking over X-ray laagdikte meters, diverse micrometers,
kalibers, een camera microscoop en diverse andere
meetmiddelen.
De reinheid van metaaloppervlakken kan worden getest met een
SITA CleanoSpector. Desgewenst wordt een meetrapport
meegeleverd.
We voeren processen en testen uit volgens verschillende proces
specifieke normen zoals AMS-, ASTM-, MIL- of klantspecificaties en
leveren desgewenst meetrapporten mee of een Certificate of
Compliance (COC).
Daarnaast is de LOA Group de enige oppervlaktebehandelaar in
Europa die alle ION kwaliteitssystemen kan aanbieden:
• Qualicoat
• Qualisteelcoat
• Qualanod
Neem vrijblijvend contact met ons op, wij zijn u graag van dienst
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