
Betaalbare kwaliteit in kunststof

Kunststof plaat en band

Ekon produceert kunststof plaat- en bandmateriaal via vlakextrusie en verwerkt 

diverse soorten kunststof. De focus ligt hierbij op polyethyleen en polypropyleen. 

Daarnaast bestaan er diverse specials. Deze zijn o.a. gebaseerd op Biopolymeer, 

Plastomeer of TPE. Ook combinaties via coextrusie zijn mogelijk.

Ekon is ontstaan uit een DSM onderdeel dat begin jaren tachtig startte met de 

recycling van kunststoffen. Het resultaat is jarenlange ervaring in de verwerking 

en toepassing van regeneraat. Ekon maakt betaalbare producten met een hoog 

kwaliteitsniveau. Omdat er grenzen zijn aan de toepassing van gerecycled 

materiaal, heeft Ekon zich de laatste jaren steeds meer gespecialiseerd in de 

verwerking van nieuwe grondstoffen en heeft daarmee een ruim productenpakket 

opgebouwd.

Ook bewerkingen zoals frezen, lassen, zetten en stansen behoren tot de 

mogelijkheden. Producten van Ekon vinden hun toepassing in een groot aantal 

uiteenlopende markten, zoals:

• Industrie

• Dierenhouderij

• Vrije tijd

• Transport, opslag en verpakking

• Grond-, weg- en waterbouw

• Automobiel industrie

De merknamen Ekoboard®, Ekosheet®, Ekogrip®, Colourgrip® en Ekoprotect® zijn 

een begrip in diverse markten. Graag bespreken wij of we voor uw toepassing een 

oplossing kunnen bieden.
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Member of:

Assortiment
Ekon type PE300 PP LDPE-E F-CE HDPE-C Specials 

Basisgrondstof HDPE PP-C of PP-H LDPE PE Mix HDPE TPE

  Virgin Virgin Regeneraat Regeneraat Regeneraat Plastomer

            Biopolymer

            PE+Rubber

            PE/PP + 

      Non-woven

            Coextrusie

Dikte 0,8 - 12 mm 0,5 - 10 mm 1 - 30 mm 1 - 18 mm 1 - 18 mm Op aanvraag

Standaardkleuren Zwart Zwart Zwart Zwart Zwart In overleg

    Wit        

    Grijs (RAL7032)        

             

  Overige Overige Donkere Donkere Donkere  

  kleuren kleuren kleuren kleuren kleuren  

  op aanvraag op aanvraag mogelijk mogelijk mogelijk  

Leveringsvorm Platen/Sheets Platen/Sheets Platen/Sheets Platen/Sheets Platen/Sheets Platen/Sheets

  Rollen Rollen Rollen Rollen Rollen Rollen

Oppervlak Glad Glad Glad Glad Glad Glad

Structuur (optie) Nerf Nerf Wafel Wafel    

      Noppen Noppen

Opties

Coextrusie Via coextrusie kunnen meerlaagsproducten worden gemaakt.   

Tekst/identificatie Via laminage van een tekstlint is het bij de meeste typen mogelijk om een markering op het product.

  aan te brengen, zoals naam en firmalogo of waarschuwingsteksten.  

Protectie film Producten die nabewerkt worden, kunnen 1 of 2 zijdig voorzien worden van een beschermfolie.

  Dit voorkomt beschadigingen aan de plaat. De folie is achteraf eenvoudig te verwijderen.

Toeslagstoffen Alle producten kunnen op aanvraag voorzien worden van toeslagstoffen, zoals UV-stabilisator,

  anti-staticum, slipagent, krijt- of talkvulling.    

Speciale typen Naast het standaardprogramma levert Ekon producten op maat voor speciale toepassingen.

  Informeer hiervoor naar onze mogelijkheden.

Eigenschappen producten Ekon:	 • Duurzaam, rot niet

	 • Bestand tegen chemicaliën 

	 • Gemakkelijk te reinigen

• Eenvoudig te bewerken

• Milieuvriendelijk 

• Recyclebaar


