
EM-TEK levélpapír CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

Termékeink ISO minősítéssel ellátott folyadékszűrő anyagok, amelyek speciálisan konfekcionálva az összes folyadékszűrő 
berendezéshez kitűnően alkalmazhatók.
Cégünk rövid határidővel vállalja egyedi méretű szűrő, és szárító szalagok, szűrőkendők, illetve szűrőzsákok, tömlők 
legyártását. 

Cégünk a folyadékszűrés területén a német Clear-Edge GmbH magyarországi kizárólagos képviseletét látja el.

Folyadékszűrés

 A TIE SV ZÉ TA0  2 K ÖT RNI NM Y EB ZB EÖ TT ÉRT

 - alkalmazás:

ź üzemünkben történő méretre vágás, préseléses technikával, rozsdamentes 
kapcsokkal megoldott végtelenítés, oldaltömítés, illetve gyantával történő 
kapcsozás védelem.

 - felhaszálási terület:

ź viszonylag nagy szemcsék, híg iszapokból való kiválasztása

Szűrőszövetek keretes szűrőprésekhez

ź felhasználási terület alapján kiválasztott alapanyagból, hővágóval történő 
méretre vágás, egyedi méretezés, varrás, kendők tömítése

 - alkalmazás:

Szűrőszövetek szalagos szűrőpréshez

ź vegyiparban előforduló híg ásványi iszapok víztelenítése

ź  egyedi, méretre vágott szűrő, szárító szalagok előállítása

ź forgácslap gyártás félkész termékének víztelenítése

 - gyártás:

ź kommunális, ipari szennyvizek tisztítása

 - gyártás:

Szűrőflízek tekercselve, emulzió szűrésre
Szűrőanyagaink felhasználási területe a fémmegmunkáló gépek emulziójának 
szűrése. Anyagaink feltekercselve, egyedi szélességben, vevőink igényeihez 
igazított hosszúságban készülnek.

ź szilárd szemcsék híg iszapból, folyadékból történő kiválasztása

ź festékipar

ź cukoripar

Szöveteinket  folyóméterben is kínáljuk,  melyek monofilament, multifilament, 
mo/mu, vagy rostszálakból készültek.

ź simítás

Szűrőanyagok folyóméterben

ź hőstabilizálás

ź antisztatikus kivitel

ź pigment gyártás

ź kerámiaipar

Egyes esetekben különféle kikészítés válhat szükségessé:

Szűrőanyagok dobszűrőkhöz, centrifugákhoz

 - felhaszálási terület:

Szűrőanyagaink dobszűrőkhöz, valamint centrifugákhoz is kitűnően 
alkalmazhatók. A legspeciálisabb kivitel gyártását is vállaljuk. A gazdaságos 
konfekciót segíti, a nagy szélességi méretekkel rendelkező alapanyag.

ź kommunális, ipari szennyvizek tisztítása
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Folyadékszűrés

A T ISE ZV TÉ A  0 K2 Ö T RN NI

YM E ZB EB TÖ ÉT RT

Szűrőházak forgalmazása

Gaf zsákokhoz öntvény szűrőházak, több méretben, saját állítható
magasságú lábazattal, sokrétű ipari felhasználásra.

Szűrőzsákok

Készülhetnek ISO minősítéssel ellátott 

ź poliészter, poliamid anyagból, 20-2000 mikron áteresztő képességgel

ź festékipar

ź poliészter, poliamid, polipropilén, viszkóz anyagból, 1-200 mikron áteresztő 
képességgel

ź élelmiszeripar 

ź egyedi méretek legyártása, a felhasználási területhez igazodó nyak, illetve 
zsákvég kialakítása.

 - gyártás:

Referenciák:

ź növényolajipar

ź tűfilcből

 - területek:

ź szitaszövetből

Fenti témákban készséggel állunk rendelkezésükre, várjuk szíves megkeresésüket.

Értékesítés, műszaki tanácsadás    
Mobil: +3630 3968842
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