Ekosheet® Slipsheets

Ekosheet® staat voor een assortiment van kwalitatief hoogwaardige kunststof
sheets voor material handling, opslag en transport. Het zijn producten op
basis van PE en PP, die worden gebruikt als slipsheet of separatiesheet.
Ekosheet® slipsheets kunnen zowel met Push-Pull systeem als Rollerforks®
gebruikt worden.
De sheets zijn bij uitstek geschikt voor meermalig gebruik. Ze besparen
ruimte, zijn gemakkelijk te reinigen en zijn bestand tegen
olie, vocht en chemicaliën.
Door deze uitstekende eigenschappen is Ekosheet® de
oplossing voor de internationale verpakkingsstandaard
ISPM15. De compleet gesloten structuur maakt het
onmogelijk voor bacteriën om grip op de sheet te krijgen.
Elke slipsheet toepassing is anders. Dit heeft te maken
met het product, de werkwijze, de handlings-apparatuur,
de belasting op de sheet etc. Dat betekent dat er niet
één standaardoplossing is, die voor iedereen bruikbaar is.
Daarom produceren wij voor elke klant een slipsheet op
maat, die afgestemd is op de behoefte van de klant.
Graag bespreken wij of we ook voor uw
toepassing een oplossing kunnen bieden.

Betaalbare kwaliteit in kunststof

Assortiment Ekosheet® Slipsheets & Separatiesheets
Ekon type

LDPE

Basisgrondstof

F-CE

HDPE

PP-C

PP-H

LDPE

PE Mix

HDPE

Regeneraat

Regeneraat

Regeneraat

PP Copolymeer PP Homopolymeer
Virgin

Virgin

Eenmalige

Een- of

Een- of

Een- of

Separatiesheet

slipsheet

meermalige

meermalige

meermalige

slipsheet

slipsheet

slipsheet

1,5 - 5 mm

1,25 - 5 mm

1 - 5 mm

0,8 - 5 mm

1,0 - 5 mm

Lengte

Max. 4000 mm

Max. 4000 mm

Max. 4000 mm

Max. 4000 mm

Max. 4000 mm

Breedte

Max. 1500 mm

Max. 1500 mm

Max. 1500 mm

Max. 2200 mm

Max. 2200 mm

Zwart

Zwart

of Virgin
Toepassing

		
Uitvoering
Dikte

Standaardkleuren

Zwart

Zwart

Zwart

			

Overige kleuren

Overige kleuren

Overige kleuren

			

op aanvraag

op aanvraag

op aanvraag

Glad

Glad

Glad

Nerf (alleen virgin)

Nerf

Nerf

Oppervlak

Glad

Glad

Structuur (optie) 			
Opties
Antislip, 1- of 2 zijdig 		

x

x

Rilnaad

x

x

x

x

x

x

Afgeronde hoeken (R45)

x

x

Tekst of bedrijfslogo

x

x

Voordelen Ekosheet® Slipsheets:

x

• Ruimtebesparend
• Bestand tegen olie en chemicaliën
• Bestand tegen vocht en ziektekiemen • Meermalig te gebruiken
• Duurzaam en scheurvast
• Recyclebaar

Naast het standaardprogramma levert Ekon producten op maat voor speciale toepassingen.
Informeer naar onze mogelijkheden.
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