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Dunlop Splicing Services
Dunlop las materialen
De betrouwbaarheid van een transportband
installatie is afhankelijk van vele factoren. Bij de
transportband zelf, is een bandlas het potentieel
zwakste punt, onafhankelijk van de kwaliteit van
de band. Een sterke, duurzame las, is afhankelijk
van twee hoofdzaken: het vakmanschap van de
lasser en de kwaliteit van de gebruikte
lasmaterialen.
Naast gebruiksgemak van het materiaal is het
uiterst belangrijk dat het gebruikte rubber
dezelfde, of betere, eigenschappen bezit (zoals
hitte- of oliebestendigheid) als de transportband
zelf. Dit kan het beste geleverd worden door de
producent van de band.
Om onze klanten te helpen bij het behalen van de
de best mogelijke resultaten, levert Dunlop een
breed assortiment lasmaterialen, ontwikkeld voor
optimale hechting, dynamische eigenschappen en
gebruiksgemak.

WARM VULKANISEREN
Dundisol is een solutie voor warm vulkaniseren
en zorgt voor een optimale kleefkracht tussen de
materialen bij de opbouw van de las, in
combinatie met Dunlofol.

Duncover is ongevulkaniseerd rubber te
gebruiken om de deklagen aan de boven- en
onderzijde van de las op te bouwen. Duncover
voorziet in een optimale hechting aan zowel
karkas als bestaande deklaag. Het biedt
uitstekende slijtagebestendigheid bij materiaaltransport en een goede levensduur voor de las.

Ongevulkaniseerd berubberde weefsel kan
worden geleverd voor speciale lassen, zoals
UsFlex vingerlassen, voor gebruik bij hoge
treksterktes en als reparatiemateriaal.
Elk Dunlop rubber type heeft specifieke, eigen
lasmaterialen om de best mogelijke lasresultaten
te kunnen behalen. De
materialen kunnen los of
in complete laspakketten worden besteld,
voorzien van alle
benodigdheden voor
een enkele las.

KOUD LASSEN
Enerkol Koudlijm en Activator
Voor koud lassen van transportbanden met een
textiel karkas, leveren we het zeer succesvolle
‘twee componenten’ las systeem Enerkol (lijm en
activator). Enerkol is geschikt voor slijtagebestendige band kwaliteiten. Enerkol is ook zeer
effectief bij het lijmen van trommelbekleding.
Hiervoor heeft u wel een staal primer nodig.

LAS PAKKETTEN
Dunlofol is ongevulkaniseerd rubber voor gebruik
tussen de weefsel lagen en wordt gebruikt op de
‘trappen’ van de las, om het karkas op te bouwen.
Dunlofol voorziet in een optimale hechting en
sterkte van de gevulkaniseerde las.
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Dunlop levert complete laspakketten met daarin
alles wat u nodig heeft om een sterke en
duurzame las te maken. De pakketten zijn
leverbaar voor alle kwaliteiten en band typen,
zoals UsFlex, Ferroflex en slijtage-, hitte-, en
oliebestendige banden.
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LASGEREEDSCHAPPEN EN
ACCESSOIRES
Dunlop levert een uitgebreid scala aan
gereedschappen en accessoires voor de
professionele lasser, zoals handgereedschappen,
siliconen papier, verbinders en profielplaten voor
chevron.

LAS TRAINING
De Dunlop Academy of Excellence biedt
praktische en theoretische las training in de eigen,
goed uitgeruste locatie te Drachten, alsmede
klantspecifieke training over de gehele wereld, onsite bij de klant zelf.

Ongeëvenaarde
technische
ondersteuning
Als u koopt bij Dunlop krijgt u meer dan alleen top
kwaliteit producten. Wij hebben een van de
grootste teams van goed opgeleide, zeer ervaren,
technische specialisten en toepassingsdeskundigen in de industrie. Dunlop biedt een
ongeëvenaard niveau van service, we bezoeken
onze klanten op locatie en geven advies,
begeleiding en praktische ondersteuning.

VRAGEN & OFFERTES
DUNLOP SPLICING SERVICES
Dunlop biedt een volledige assortiment
hoogwaardige las services en ‘eindloze’ banden
voor een breed scala aan machines, mobiele
bandinstallaties, weegbanden etc. Er wordt
gewerkt met de hoogwaardige lasmaterialen van
Dunlop en de modernste technieken. Het netwerk
van eigen Dunlop Service bedrijven maakt het
mogelijk lassen of supervisie op lokatie te
verzorgen, of biedt
algemene assistentie
aan het team van de
klant.

Neem a.u.b. contact op met uw contactpersoon of
email naar marketing.drachten@dunlopcb.com.

24/7 HULPLIJN +31 (0) 512 585 555
Onze 24-uurs hulplijn verzekert u dat er nooit
meer dan een telefoontje nodig is als u hulp of
advies nodig heeft. Deze dienst wordt ook
ondersteund door ons uitgebreide netwerk van
Dunlop Service bedrijven en Dunlop
geauthoriseerde distributeurs en agenten.

Alle informatie in dit document geeft naar ons beste weten en zo accuraat mogelijk de laatste technische ontwikkelingen weer. Wij
kunnen niet verantwoordelijk gehouden worden voor aanbevelingen die uitsluitend op de inhoud van dit document zijn gebaseerd.
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