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DURATHANE
Bescherm uw installatie tegen product- en omgevingsslijtage met de DURATHANE van LBS Emmen.  
Deze polyurethaan platen zijn zeer slijtvast en multifunctioneel inzetbaar en zullen uw product en / of installatie 
langdurig beschermen tegen slijtage en beschadigingen.

In deze documentatie vindt u aanvullende informatie over de complete range DURATHANE platen die  
LBS Emmen u kan aanbieden.

DURATHANE ST :   Polyurethaan platen zonder rug / versteviging
DURATHANE MG :   Polyurethaan platen met een versteviging van metaalgaas
DURATHANE MS :   Polyurethaan platen met een rug van massief staal

DURATHANE ST

DURATHANE ST is de lichtste en meest buigzame variant binnen het assortiment. Het kan eenvoudig met de hand gevormd worden. 
Door de flexibiliteit kan het zeer eenvoudig op maat verwerkt worden.

Deze platen worden voornamelijk met bouten op de juiste plaats gemonteerd. Daarnaast is het ook mogelijk de platen op verschillende 
ondergronden te verlijmen.

Naast de toepassing als bekleding is het ook uitstekend te gebruiken als afschraper of zijgeleiding / afdichting. DURATHANE ST kan 
moeiteloos als slijtdeel op een rubber transportband gemonteerd worden.

DURATHANE MG

DURATHANE MG heeft een versteviging van geplet metaalgaas. Het metaalgaas zorgt voor een stijvere en vlakkere plaat. De thermische 
uitzetting en samentrekking na montage van deze platen wordt hierdoor gereduceerd. Tevens zorgt het metaalgaas ervoor dat bij breuken 
en / of scheuren de plaat bij elkaar wordt gehouden.

De versteviging van metaalgaas zorgt daarnaast ook voor een mechanisch stoppunt t.b.v. de boutkoppen wanneer de platen gemonteerd 
worden m.b.v. bouten.

DURATHANE MS

DURATHANE MS heeft een rug van massief staal wat zorgt voor een zeer stijve en vlakke plaat. De massief stalen rug heeft standaard 
een dikte van 2 mm. De thermische uitzetting en samentrekking wordt hierdoor bijna gereduceerd tot een minimum.

Deze platen worden voornamelijk met bouten op de juiste plaats gemonteerd. Daarnaast maakt de massief stalen rug het mogelijk om 
deze platen vast te lassen op een metalen ondergrond.

DURATHANE ST DURATHANE MG DURATHANE MS
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DURATHANE        

Dikte 6,5 mm 8 mm 9,5 mm 12,5 mm 16 mm 19 mm 25,5 mm

DURATHANE ST        
3.000 x 1.200 mm         
DURATHANE MG       
3.000 x 1.200 mm         
DURATHANE MS       
2.000 x 1.000 mm

Standaard kleur: Oranje
Standaard hardheid: 85° Shore A
Andere afmetingen, diktes, hardheden en kleuren op aanvraag
Ook beschikbaar in kwaliteiten voor onverpakte levensmiddelen      

      

Toepassingsgebieden:

•   Zand- en steengroeven
•   Cement en kalkfabrieken
•   Landbouw: graan en kunstmest
•   Kolen en cokes
•   Zoutindustrie
•   Silicium carbide
•   Suiker

•   Glas
•   Houtverwerkende industrie
•   Chemische industrie
•   Mijnbouw
•   Wegenbouw
•   Mobiele/stationaire breek- en zeefinstallaties
•   Sneeuwschuivers  etc.



Alle tekst en beeldmateriaal in deze brochure hebben een informatief 
karakter zonder officiële of juridische grondslag. Voor aanvullende 
informatie kunt u contact met ons opnemen.
00.428.919-Versie 2

LBS Emmen bv
Phileas Foggstraat 48
NL-7825 AL Emmen
The Netherlands

Phone  +31 (0)591 668220
Fax  +31 (0)591 668239
Internet  www.lbs.cc
E-mail  info@lbs.cc
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Kunststof transportbanden
Rubber transportbanden
Kunststof schakelbanden en kettingen
Drijf-, tand- en rondriemen
Kunststof gaasbanden
Speciale eindloze banden
Componenten voor bandtransporteurs
Technisch rubber en kunststof 
Service, montage en onderhoud

hotcleat


