Alt innen
overflatebehandling
Ingenting for lite,
ingenting for stort

Takk til våre
samarbeidspartnere

Størst på varebil i Mandal

Avd. Mandal
Åsmund Kristensen - tlf. 901 38 808
Christian De Presno - tlf. 911 05 123

Tor Fasseland AS
Tor Fasseland AS ble etablert i 1988, og er en videreføring av firmaet Scan PaintFasseland AS. Vi holder til en kort kjøretur utenfor Mandal sentrum. På Gismerøya,
hvor vi disponerer over 1000 kvm med produksjonsareal. Utearealet vårt utgjør
ca. 3000 kvm med asfaltert område med kort vei til dypvannskai.
Kompetanse og kvalitet
Vi har i dag ca. 17 ansatte, som jobber for oss både her på Gismerøya og som er
utleid på oppdrag i hele Norge og jobber med overflatebehandling og korrosjonsbekjempelse. Vi lager egne prosedyrer til alle oppdrag, som må godkjennes av
kunden. På denne måten kan vi levere den beste kvaliteten med kompetansen vi
innehar og ha kunden i fokus. Fordi vi har lang erfaring og inngående forståelse av
kundens behov, kan vi levere etter kundens spesifikasjoner.
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Fra A til Å
Det første som skjer ved ankomst, er at alt gods
blir høytrykksvasket og rengjort. Deretter går det til
klargjøring for sandblåsing. Klargjøringen består av
maskering av områder som ikke skal sandblåses.
Dette kan være områder slik som maskinerte flater,
gjengehull og slike områder som er viktig at man
unngår. Etter klargjøringen er det klart for
sandblåsing i blåsehallen. Dette blir utført etter
kundens spesifikasjon, og innebærer valg og
kontroll av renhet (ISO 8501-1) og ruhet (ISO 8503)
for å sikre den rette kvaliteten.

Med øye for farger
Etter sandblåsing blir godset transportert inn i den 695 kvm
store malerhallen for maling. Dette blir gjort etter kundens
spesifikasjoner, hvor malingssystem blir valgt. Dette, blant annet
sammen med antall strøk og tykkelser på strøkene, utgjør en del av
prosessen. Disse valgene påvirker lengden på prosessen, som kan
ta alt fra ett døgn til 6 dager.
Når det er ferdig herdet, blir det fraktet til klargjøringshallen for
merking og maskering, pakking og klargjøring til ferdig produkt
klart for utlevering til kunden.

Langgata 15 B, 4515 Mandal • E-post: post@verktoy-maskin.no • www.verktoy-maskin.no

Quality Assurance & Quality Control – QA & QC

Kvalitetssikringssystemet
Alt arbeidet vi gjør innen overflatebehandling og korrosjonsbekjempelse, går gjennom tre stadier med kvalitetssikring.
• Kvalitetsplanlegging
• Kvalitetsstyring
• Kvalitetsforbedring
Alt dette blir utført etter NORSOK M-501, ISO 12944 og dens siste
revisjon. Og det blir også utført etter kundens spesifikasjoner der
ønskelig.
All dokumentasjon og inspeksjon skjer av bedriftens sertifiserte
Frosio-inspektører nivå III (NS 476), som utfører fagmessig inspeksjon
og kontroll før, under og etter overflatebehandling som en del av vårt
kvalitetssikringssystem.

Sørmaskin representerer industrimalingsavdelingen til JOTUN i Agderfylkene.
Vi har medarbeidere med høy faglig kompetanse og lang erfaring i bransjen.
Stort lagerhold sikrer deg rask og riktig leveranse.
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SERVICE ER VÅRT varemerke – portene er vår LIDENSKAP

Vi leverer standard og skreddersydde løsninger innen alle segmenter, og lagerfører det
meste av reserve- og slitedeler som kreves til vårt produkttilbud.
Dette gjør at vi kan yte best mulig service og gir kunden trygghet ved valg av Agderport som leverandør.
Med en 24- timers tilgjengelighet av teknisk hjelp sikter vi mot at du skal få en
pålitelighet og tilfredsstillelse ved valg av våre produkter og ved service.

www.agderport.no

Gismerøyveien 251
4515 Mandal
Tlf: +47 38 26 04 05

Daglig leder, Tor Fasseland
Mobil: 90 8 74 994
torf@tor-fasseland.no
QC og driftsansvarlig, Tor Johannessen
Mobil: 971 98 696
torj@tor-fasseland.no
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