VERPAKKING
Contourstukken
Contourstukken
zijn
vormen
uit
geëxpandeerd polystyreen.
Ze worden gebruikt als opvulling en/of
bescherming voor verpakkingsdoeleinden.
Deze vormen hebben ook
toepassingsmogelijkheden in industriële
isolatie.

Naast de gewone kwaliteit is er ook een
brandvertragend
gemodificeerde
kwaliteit.

Ruime mogelijkheden

Unieke voordelen

Een betrouwbaar product in de
handen van een ervaren partner

Dit Kemisol product biedt U tal van
pluspunten:
• hoge druksterkte
• laag gewicht
• hoge schokabsorptie
• uitstekende isolatie-eigenschappen
• bestand tegen water, waterdamp en
schimmels.

Kemisol vervaardigt contourgesneden
EPS-verpakkingen op maat. Vrijwel elke
figuur kan uit een blokvorm gesneden
worden.
Onze
computergestuurde
snijmachine kan lengte of dikte aan
tot 4,20 m.
Contourgesneden EPS is in het bijzonder
geschikt voor producten die geïsoleerd,
beschermd, verpakt of tegen schokken
beveiligd
moeten
worden.
Balken,
hoeken,
ringen,
schijven,
cilinders,
vormen met allerlei uitsparingen …
Uitgeboord,
gefreesd,
gelijmd,
geassembleerd
…
Vrijwel
alles
is
mogelijk!

Geëxpandeerd polystyreen (EPS) is een
kunststof op basis van aardolie.
Kemisol heeft ruim 40 jaar ervaring in de
productie van geëxpandeerd polystyreen
voor isolatie, wegenbouw, verpakkings-,
promotie- en decoratiedoeleinden.
EPS
van
Kemisol
heeft
unieke
eigenschappen en beantwoordt aan de
strengste kwaliteitsnormen.
De densiteit van het basisproduct kan
variëren
van
10
tot
60
kg/m³.
Voor specifieke toepassingen kan het
materiaal elastisch worden gemaakt.

Kemisol denkt niet alleen aan het
milieu, maar doet er ook iets
aan!
Geëxpandeerd polystyreen van Kemisol is
een milieuvriendelijk product: het bevat
geen CFK’s, zodat de ozonlaag niet wordt
aangetast en het is tevens volledig
recycleerbaar.

v2018.1
KEM-products NV - Hulshoutsesteenweg 33 - 2220 Heist-op-den-Berg - Tel. +32 (0)15 24 46 21 - Fax +32 (0)15 22 49 59 - E-mail: info@kemisol.be

Contourgesneden
polystyreen
van Kemisol biedt u tal van extra
voordelen:
• schokabsorberend
• geschikt voor toepassingen in de
voedingssector
• een
ruim
gamma
vormen
en
afmetingen
• zeer grote ontwerpflexibiliteit
• snelle modelaanpassingen
• ook kleine hoeveelheden zijn steeds
welkom
• géén
matrijskosten,
dus
lage
kostprijs.

Elegante
verpakking,
decoratie

vormen
promotie

voor
en

Naast
verpakkingen
biedt
contourgesneden EPS van Kemisol ook
interessante
mogelijkheden
voor
promotie, decoratie en standenbouwers.
Modellen
kunnen
snel
worden
vervaardigd en aangepast.
Maar vooral de grote ontwerpflexibiliteit
en de lage kostprijs spelen een
beslissende rol.

Kemisol denkt met U mee en
helpt U effectief!

Eén stuk of 100.000 stuks …
Kemisol garandeert U een
resultaat!

perfect

Heeft
u
een
specifiek
verpakkingsprobleem? Kemisol biedt U
een waaier van oplossingen: van losse
opvulmiddelen en polystyreenschuim op
maat, tot de meest verrassende vormen.
Kemisol geeft U gratis advies!
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