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Service

Extensometer ter  
controle van de me-

chanische treksterkte 
van de filtermedia

Microscopisch  
onderzoek van de 

filtermedia

Onderzoek op  
de filtertestbank

Laboratorium

Nauwkeurig, gefundeerd en inzichtelijk 
In ons bedrijfseigen laboratorium voeren wij alle vereiste textielfysische, -che-

mische en optische analyses van stof- en slibmonsters en gebruikte filtermedia 

uit. Afscheidings- en afreinigingstests en beproevingen van filtermedia op hun 

afscheidingsgedrag helpen ons bij het vinden van optimale oplossingen. De on-

derzoeksresultaten brengen in veel gevallen aanwijzingen omtrent problemen 

aan het filter aan het licht. Zij helpen bij het inzichtelijk krijgen daarvan en ge-

ven de richting voor een oplossing aan. Graag controleren wij ook uw filterme-

dia en verstrekken u vervolgens een onderzoeksrapport met de samengevat-

te analyseresultaten.

Reiniging van filtermedia

Behoedzaam, milieuvriendelijk en kostenbesparend
Als bijzondere service bieden wij regeneratie van gebruikte filterslangen, filter-

zakken en filterpatronen. Reiniging geschiedt op uiterst behoedzame wijze op 

onze vestiging te Neubeckum door middel van een droog of een nat proces, 

waarbij geen stof of slib in het milieu geraakt.

Uiteraard controleren wij daarbij de filterelementen en herstellen wij slijtage-

schade zoals gaten, schuurplekken en dergelijke (voor zover uitvoerbaar). Alvo-

rens een filterset te laten reinigen, adviseren wij een gratis onderzoek vooraf en 

proefreiniging van twee of drie filterelementen, om zo te kunnen vaststellen of 

het resultaat van de reiniging naar tevredenheid zal uitvallen.

Dwarsdoorsnede
1. Ruwgaszijde; aanstroomzijde

2. Stofkoek

3. Schoongas-zijde



Service

Inspectie van installaties en montage

Snel, professioneel en flexibel 
Ons eigen gekwalificeerde montageteam zorgt vanzelfsprekend ook voor het 

uit- en inbouwen van filterelementen en de controle van andere belangrijke 

componenten van de installatie. Desgewenst voeren wij zowel een precoating 

als lektests met fluorescerend contrastpoeder uit. U beschikt binnen de kortst-

mogelijke termijn weer over een operationele filterinstallatie en minimaliseert 

zo de uitvaltijden.

Onderhoudscontracten

Tal van componenten in ontstoffingsinstallaties zijn slijtonderdelen en dienen 

regelmatig te worden geïnspecteerd, opdat uw filterinstallatie optimaal blijft 

werken en geen kostenvalkuil wordt.

Regelmatig onderhoud van uw filterinstallaties 
• verhoogt de bedrijfszekerheid 

• verlengt de levensduur van de individuele componenten 

• reduceert niet-geplande uitvaltijden

• waarborgt naleving van de wettelijke regelgeving

• beschermt mens en milieu

• helpt de totale kosten van uw installaties tot een minimum te reduceren

Wij bieden op uw systeem en behoeften toegesneden onderhoudscontracten, 

die wij graag in overleg met u opstellen. Snel, ongecompliceerd en tegen een 

vooraf overeengekomen prijs.

Daarnaast bieden wij
• volumestroommetingen

• verschildrukmetingen

• gravimetrische stofmetingen 



Filterslangen

Filterslangen worden door ons met behulp van de nieuwste, computeronder-

steunde vervaardigingstechnologie op maat geconfectioneerd voor alle soor-

ten ontstoffingssystemen. 

Dankzij hoogwaardige technische weefsels en naaldvilten met uiteenlopende 

oppervlaktecoatings en speciale behandelingen paren onze filters lange stand-

tijden aan een optimale filtratie, een laag drukverlies en een excellent regene-

ratiegedrag.

Rondgebreide filterslangen

Rondgebreide filterslangen worden primair toegepast in de houtverwerkende 

industrie. Onze bijzondere productiemethode resulteert in een naadloze filter-

slang met een speciaal lussenoppervlak, waarvan de stofkoek zich tijdens de 

reinigingscyclus moeiteloos laat verwijderen.

Rondgebreide filterslangen reduceren het drukverlies en het energieverbruik 

van de filterinstallatie en verhogen het luchtdebiet bij gelijktijdig zeer goede 

afscheidingsprestaties.

Filterslangen voor ontstoffingsinstallaties 

Geleidende, rondgebreide filterslang

Snapring met genaaide dubbele koordzoom



Glasweefselslangen

Sinds decennia produceren wij tal van glasvezelslangen met ePTFE-membraan 

voor de meest uiteenlopende heetgas-toepassingen.

Dankzij onze knowhow, onze uitgekiende productiemethoden, optimale ont-

werpen en toepassing van uiterst hoogwaardige grondstoffen realiseren onze 

glasweefselslangen met ePTFE-membraan 

• optimale filtratie-efficiëntie

• lage verschildrukken

• efficiënte regeneratie

• lange standtijden 

Onze glasvezelslangen worden onder strenge naleving van de gespecificeerde 

maten en uitvoeringen precies passend op de bijbehorende steunkorven gecon-

fectioneerd. Alle naden worden met hoogwaardig PTFE-naaigaren uitgevoerd.

Speciale heetgas-filtermedia in het boven- en onderdeel van de filterslangen 

zorgen voor een optimale afdichting en een zeer hoge slijtagebescherming.

Om een optimale pasvorm tussen filterslang en steunkorf te waarborgen, leve-

ren wij ook de bijpassende steunkorven voor deze speciale filterslangen in di-

verse uitvoeringen en staalkwaliteiten.

Veilig in plastic hoezen en dozen verpakt worden onze glasweefselslangen met 

ePTFE-membraan naar klanten overal ter wereld verzonden.

Glasweefselslangen met ePTFE-membraan 
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Filterzakken

Filterzakken

Om optimale prestaties en standtijden te realiseren, mag bij de productie van 

filterzakken geen enkel detail over het hoofd worden gezien.

Filterzakken produceren wij installatiespecifiek in de meest uiteenlopende uit-

voeringen, maten en kwaliteiten. Daarbij wordt streng gelet op de procespa-

rameters, om lange standtijden en optimale filtratieresultaten te waarborgen.

Hoogwaardige steunframes, aluminiumprofielframes en overig toebehoren, 

zoals 

• klemframes

• spanveren

• mondstukken

• zaksteunen

• spoelnozzle-glijbekledingen

 

leveren wij desgewenst stipt op tijd samen met uw filterzakken.

Filterzak met opgenaaid afdichtingsvilt



Filterelementen

Multifilterzakken

Multifilterzakken voor silo-opzetfilters of stand alone-afzuigingen worden van 

speciaal geselecteerde technische weefsels en naaldvilten met verschillende 

speciale oppervlaktecoatings op maat geconfectioneerd. Een aantal standaard-

modellen houden wij voor u permanent op voorraad.

Sterfilters

Sterfilters voor industriële stofafzuigers zijn in alle afmetingen, uitvoeringen en 

kwaliteiten op korte termijn leverbaar. De hoogwaardige filtermedia die bij de 

vervaardiging worden gebruikt, overtuigen door hun lange standtijden en leve-

ren ook bij fijne stofsoorten voor optimale resultaten.

Filtercassettes

De speciale filtercassettes met bovendeel van verzinkt plaatstaal worden in-

bouwgereed vervaardigd van hoogwaardige technische naaldvilten. 

Beschikbare versies 
• 3-rijig

• 4-rijig

• 6-rijig

Speciale uitvoeringen in rvs, met geplisseerde filterplaten (filteroppervlakver-

groting), of voor hoge temperatuurbereiken zijn op aanvraag eveneens lever-

baar. 



Procesfilters

Afvoerluchtfilters voor wervelbedgranulatoren 

Wij ontwikkelen afvoerluchtfilters in nauwe samenwerking met onze klanten. 

Onze langjarige ervaring, zorgvuldige materiaalkeuze en vakkundige verwer-

king staan garant voor producten met OEM-kwaliteit.

De diverse afmetingen en uitvoeringen worden exact toegesneden op de  

verschillende applicaties en geconfectioneerd conform de speciale wensen van 

onze klanten uit de farmaceutische, chemische industrie en genotsmiddelen-

industrie. 

Onze speciale kwaliteiten hebben zich al jarenlang in de praktijk bewezen. 

Voorts bieden wij u onze reparatieservice voor gebruikte filterinzetten. 

RVS-filters

Roestvrijstalen filters – vervaardigd van een groot aantal met elkaar verbonden 

roestvrijstalen lagen draadweefsel met hoog afscheidend vermogen – worden 

in talrijke toepassingen ingezet in de wereld van chemie en farmacie.

Onze rvs-filters zijn leverbaar als cilindrische filterkorf of als geplisseerde  

patroon en worden door ons orderspecifiek en volgens de wensen van onze 

klanten vervaardigd. 

De voordelen
• hoog afscheidend vermogen

• lange levensduur

• hoog mechanisch belastbaar

• elektrisch gepolijst

• ook voor heetgasfiltratie tot 500° C



Filterpatronen

Flenspatronen

Jet-filterpatronen 
met bajonetsluiting voor 3 of 4 bouten

Onze filterpatronen worden van geselecteerde plisseerbare spinvliezen of naaldvilten vervaardigd en zijn leverbaar voor alle installatie-

typen en toepassingen. 

Schroefdraadpatronen 
met binnendraad

DIN-filterpatronen

Filterpatronen 
met snapsluiting

TS-filterpatronen 
met steekflens aan beide zijden 

Filterpatronen 
met demontagebouten

Filterpatronen ter vervanging  
van filterslangen 
voor montage aan schoongas- resp. 

ruwgas- zijde tot 250° C

Toebehoren
Stromingsgeleidingscilinder, rotatie-

luchtnozzles, venturinozzles, patroon-

opnames, precoatingpoeder, afreini-

gingsventielen, afreinigingsbesturingen

DIN-filterpatronen 
met uitwendige steunkorf, aan beide zijden 

open of aan één zijde open / bodem met gat



Filterplaten

Filterplaten

Hoogvermogen-filterplaten leveren door hun bouwwijze uitstekende presta-

ties bij minimaal ruimtebeslag. Zij worden vervaardigd uit hoogwaardige,  

plisseerbare synthetische vliesstoffen, bieden een geringe filterweerstand, zijn 

zeer goed afreinigbaar en leveren een uitstekend filtratieresultaat.

Bovendien kan bij toepassing van onze filterplaten door de lage afreinigings-

drukken 3–4,5 bar aan energie worden bespaard.

Speciale venturinozzles voor hoogvermogen-filterplaten kunnen het afreini-

gingsvermogen nog verder optimaliseren.

Spiraalbuisfilterelementen

Speciaal gedraaide spiraalbuisfilterelementen zijn een hoogwaardig alterna-

tief voor gesinterde filterelementen. Deze bieden uitstekende afreinigings- en  

filtratie-eigenschappen door hun opgelamineerde PTFE-membraan evenals een 

lage verschildruk, in het bijzonder in vergelijking met conventionele, gesinter-

de stijve elementen. Leverbaar als compactfilterelement of als enkelvoudige 

spiraalbuis.

Filterplaten op maat voor lasersnij-installaties

Vervangingselement voor sinterelementfilterplaten



Steunelementen

Steunelementen

De combinatie van hoogwaardig filter- en steunelement is van beslissend  

belang voor de optimale werking van de filterinstallatie en de standtijd van 

het filtermedium. 

De praktijk heeft geleerd dat bijvoorbeeld te geringe draaddiktes of ondeugde-

lijk aangebrachte of gecorrodeerde steunelementen de standtijd van de filter-

elementen kunnen verkorten. 

Wij leveren

• rond, vierkant, stervormig, ovaal, vlak ovaal

• enkeldelig of gedeeld met dubbele ring-, klauwen- of speciale  

plaatring-koppeling

• met of zonder venturinozzle

• staal - ruw, verzinkt, poedergecoat, rvs

•  aluminiumprofielframe voor 2-, 3- of 4-kanaals-filterzakken

• afstandsmatten voor multifilterzakken met PVC-kantbescherming

• mondstukken en spanveren

• montagehulpen en gereedschappen



Contrastpoeder

Fluorescerend contrastpoeder

Fluorescerend contrastpoeder dient voor snelle en nauwkeurige lokalisering 

van ondichtheden in ontstoffingsinstallaties. Het fluorescerende poeder wordt 

in de filterinstallatie geïnjecteerd, volgt de weg van de minste weerstand en 

verzamelt zich op de ondichte plaatsen. Vervolgens wordt UV-licht gebruikt, 

om de ondichte plaatsen precies en snel te lokaliseren en hun oorzaak vast te 

stellen.

De voordelen
• wordt al tientallen jaren met succes toegepast

• eenvoudig in het gebruik

• verkort stilstandtijden 

• helpt kosten te besparen

 

Leverbaar vanuit magazijn in diverse kleuren:

geel, pink, groen, rood, oranje

Verpakkingseenheden à 1,5 kg of 4,5 kg

UV-lampen

Om het contrastpoeder optimaal te laten oplichten, wordt UV-licht toegepast. 

Onze speciaal ontwikkelde, compacte zaklantaarn is een van de krachtigste in 

zijn soort.

• LED-vermogen is vergelijkbaar met een 150-W lamp 

• straalt 15 x helderder dan normale LED-lampen

• inspectiereikwijdte tot 6 m

Wij leveren tevens reservebrillen.

 
Vraag naar onze aanvullende prospectus met de gedetailleerde gebruiksbe-
schrijving.



Precoatingpoeder

U heeft problemen met vochtige, olieachtige en kleverige stoffen en dampen, 

die uw filterelement verstoppen?

Ons speciale precoating poeder kan de prestaties van textiele en geplisseer-

de filterelementen verhogen en beschermt deze door zijn bijzondere structuur. 

Het precoating poeder wordt na de montage van nieuwe filterelementen in de 

filterinstallatie ingebracht en vormt een filter-hulplaag op de oppervlakken van 

de nieuwe filterelementen. Deze eerste filter-hulplaag heeft ontelbaar veel pori-

en, verhindert het binnendringen van stofdeeltjes in het filtermedium en voor-

komt zo effectief verstopping of aankoeken op het filtermedium. 

De voordelen
• verhoogt het rendement van uw installatie

• vermindert aankoeking

• verbetert de afreiniging 

• kan de standtijd verlengen

• inert

• pH-neutraal

• veilig en gemakkelijk in het gebruik

Bovendien is het precoating poeder lichter dan het vaak toegepaste kalkpoe-

der en komt het tijdens de afreiniging niet of slechts minimaal los van de  

filterelementen.

Aanbevolen dosering
• 250 g/m² filteroppervlak bij filterslangen/filterzakken

• 150 g/m² filteroppervlak bij geplisseerde filterpatronen/filterplaten

Precoatingpoeder

   

   

   

Zonder precoating Met precoating

Filter-
oppervlak

Filter-
oppervlak

 deeltjes

 luchtstroming

 precoating

Filterslangen in een thermische verzinkerij 
zonder precoating

De bijzondere structuur onder de REM-
microscoop 



Toebehoren

Spanbanden

Hoogwaardige spanbanden vereenvoudigen de installatie van filterslangen en 

verhogen de standtijd van de filterslangen, doordat zij ondichtheden en abrasie  

reduceren.

Luikafdichtingen

Luikafdichtingen in ontstoffingsinstallaties moeten regelmatig worden geïn-

specteerd op beschadigingen en lekken. Als deze zijn beschadigd, kan dit zelfs 

bij de kleinste lekkages tot problemen in de ontstoffingsinstallatie leiden, om-

dat valse lucht in de filterinstallatie kan worden gezogen.

 

• Het afzuigvermogen van de ontstoffingsinstallatie kan afnemen

• Condensvorming kan tot verstopping van de filterelementen of corrosie van 

luiken en wanden leiden.

Met name afdichtingen die aan hoge temperaturen of sterke temperatuur-

schommelingen worden blootgesteld, moeten jaarlijks worden geïnspecteerd!

Slangdeksels en ophangingen

Bij hangend bevestigde filterslangen is bij veel installatiemodellen de correcte 

spanning van de filterslangen een belangrijk punt bij het waarborgen van een 

optimaal werkend filtratieproces. 

Verende slangdeksels zijn hier de beste keus. Door een gespannen veer in het 

dekselsysteem worden de filterslangen continu gespannen gehouden. Deze va-

riant is gemakkelijk installeerbaar en reduceert de onderhoudstijden, omdat 

het regelmatig naspannen van de filterslangen vervalt. Losse filterslangen met 

vouwvorming op de slanguiteinden behoren daarmee tot het verleden.

Bijpassende slangdeksel voor hangend bevestigde filterslangtypen worden 

door ons in diverse kwaliteiten volgens tekening of model vervaardigd.



Afreinigingscomponenten voor jet-puls-ontstoffingsinstallaties

Venturinozzles 

Venturinozzles intensiveren de afreinigingsimpulsen met extra secundaire lucht, 

die in de filterelementen wordt geleid.

Let bij de inspectie van uw filterinstallatie ook op de toestand van de venturi-

nozzles, omdat deze slijtcomponenten zijn.

Membraanventielen / Pilotventielen / Pilotventielkasten

Membraanventielen geven de persluchtimpuls voor afreiniging van de filte-

relementen in ontstoffingsfilters vrij en leiden de impuls via blaaspijpen in de  

filterelementen. Pilotventielen dienen voor de aansturing van de membraan-

ventielen, die de persluchtimpulsen activeren. Deze worden ofwel afzonderlijk, 

of meervoudig via een pilotventielkast aangesloten.

Alleen optimaal werkende afreinigingssystemen waarborgen een effectieve  

regeneratie van de filterelementen en een onberispelijke werking van de  

ontstoffingsinstallatie. 

Reservedelensets voor membraanventielen

Membraan- en pilotventielen dienen jaarlijks te worden geïnspecteerd, om te 

waarborgen dat de filterafreiniging optimaal werkt.

Let op: Zie er voorafgaand aan onderhoudswerkzaamheden op toe dat de 

componenten volledig van de druk- en stroomtoevoer zijn afgekoppeld.  

Opnieuw aansluiten en inschakelen van de druk- en stroomtoevoer dient pas te 

geschieden, nadat de ventielen weer compleet geassembleerd zijn.

Blaaspijpen / Nozzlepijpen / Wandschroefbevestigingen

Perfect vervaardigde en maatnauwkeurige blaaspijpen leveren een optimale  

afreinigingsgimpuls naar het centrum van het filterelement.

Let op: Ook blaaspijpen zijn slijtcomponenten en dienen regelmatig te wor-

den gecontroleerd.

Wandschroefverbindingen voor blaaspijpen vergemakkelijken de installatie van 

deze door de wand van de onstoffingsinstallatie (zonder lassen).



Afreinigingsbesturingen en aflezingen

Alleen optimaal werkende besturingen en afleesapparaten laten uw filterinstal-

latie optimaal presteren.

Verschildrukindicatoren
Eenvoudige verschildrukindicatoren meten de verschildruk tussen de schoon-

gas- en de ruwgaszijde van een filterinstallatie en geven deze aan.

Verschildrukmeters 

Verschildrukmeters worden voor aansturing van filter-ventielbesturingen toege-

past. Deze meten de verschildruk tussen de schoongas- en de ruwgaszijde van 

de filterinstallatie. De afreiniging start na overschrijding van de ingestelde bo-

venste verschildruk en wordt na onderschrijding van de ingestelde onderste 

verschildruk beëindigd.

Filter-ventielsturingen

Filter-ventielsturingen met ingebouwde verschildrukregelaar voor de elektri-

sche aansturing van de afreinigingsventielen maken een verschildrukafhan-

kelijke afreiniging van de filterelementen mogelijk. Deze sturingen bewaken 

de verschildruk in het filter en reinigen de filterelementen alleen af, als dat  

noodzakelijk is.

De voordelen
• optimaliseert de afreinigingscycli 

• regenereert de filterelementen alleen, als dat noodzakelijk is

• sluit „overcleaning“ uit

• minimaliseert de filterelementbelasting 

• spaart perslucht / energie

Leidingreinigers 

Verstopte pneumatische meetleidingen veroorzaken foutieve meetresultaten 

en kunnen tot besturingsproblemen leiden. Een remedie voor dit probleem 

zijn leidingreinigers, die verstopping van pneumatische verschildruk-, druk- of 

onderdrukmeetleidingen verhinderen. Bij uitstek toepasbaar zijn deze overal, 

waar de te filteren media organische stoffen, zoals graanmeel, maar ook anor-

ganische stoffen, zoals cement, gips, kalk enz., bevatten.



Stofmeettechniek

Slangbreukbewakers

De slangbreukbewaker is een volgens het tribo-elektrische meetprincipe  

(ladingoverdracht bij botsing resp. stroming van stofdeeltjes tegen /langs gelei-

dende oppervlakken) werkende filterbewaker. Deze levert de gebruiker directe 

informatie over een mogelijke stofdoorslag in de ontstoffingsinstallatie. Optre-

dende problemen worden in een vroeg stadium gemeld, daardoor kunnen tij-

dig geschikte tegenmaatregelen worden genomen. 

Stofmeettechniek

Tijdige herkenning en precieze bewaking van de emissiewaarden vormen in tal 

van toepassingen de voorwaarde voor een optimaal bedrijf van ontstoffings-

installaties. 

De veroudering van de filterelementen en de daarop afgestemde onderhouds-

maatregelen kunnen met behulp van stofmeettechniek worden geoptimali-

seerd, waardoor uitvaltijden geminimaliseerd worden.

De stofmeetsensoren zijn speciaal ontwikkeld om het stofgehalte in het schone 

gas betrouwbaar te meten. De meettechniek werkt volgens het tribo-elektri-

sche principe. Anders dan bij andere stofdetectoren zijn stofafzettingen op 

de sonde niet kritisch en leiden niet tot foutieve metingen of zelfs tot functie- 

uitval. 

Vraag onze speciale brochures over het onderwerp stofmeettechniek aan.



Ventilatie- en klimaattechniek

Ons programma omvat ook filterelementen voor ventilatie- en klimaatsystemen, 

voor filtratie in allerhande luchttechnische installaties en apparaten: voor klimaat-

systemen in kantoren, warenhuizen, scholen, fabriekshallen, schone ruimten en 

laboratoria in de farmaceutische en in de levensmiddelenindustrie.

Filtermatten van synthetische vezels of 

glasvezels – op maat gesneden of op 

rol geleverd

Paint-stop-filtermatten van glasvezel,

van de rol of op maat gesneden

Opname en wisselframe

Micro-pleat-Z-line filterFiltercellen in verschillende  

frame-uitvoeringen 

Z-line filters in verschillende 

frame-uitvoeringen 

Vouwkartonfilter voor lakkeerinstallaties 

en verfspuitcabines



Ventilatie- en klimaattechniek

Zakfilters van synthetisch materiaal of

glasvezelvliesstof

Actiefkoolfilter, los stortbaar, of als  

geplisseerde patroon

Compactfilter Zweefstoffilter

Textiele luchtverdelingssystemen Textiele luchtverdelingssystemenTextiele luchtverdelingssystemen

Filtermatten van rubberhaar en ronde 

filters voor hoge stofconcentraties en 

specifiek grove stoffen

Vetvangfilters voor hete dampen met 

oliën en vetten of ter condensatie van 

dampen

Wij leveren conform DIN EN 779 / 2002 of conform de thans geldende norm EN 779 / 2012.



Filterpersdoeken 

Filterpersdoeken worden uitgevoerd als doorsteek- of overhangdoek – afhan-

kelijk van het soort installatie. Deze kunnen worden voorzien van een rand- en 

steunnop-versteviging van naaldvilt, klittenbandsluiting, ogen of gelaste bind-

gaten of randcoatings. 

De voor het betreffende proces geselecteerde speciale weefsels hebben een 

optimaal scheidingsgedrag, een lage koekvochtigheid en een goede koekaf-

worp. De doorsteekmanchetten worden van speciale weefsels gemaakt en kun-

nen desgewenst extra worden dichtgeseald.

Filterplaten

De van uiterst hoogwaardige thermoplasten vervaardigde filterplaten voor  

kamer- of membraanfilterpersen worden met de modernste productietechnie-

ken vervaardigd. De filterplaten onderscheiden zich door een excellente chemi-

sche bestendigheid en hun maatnauwkeurigheid. 

Wij leveren filterplatten in de meest uiteenlopende maten, kwaliteiten en  

uitvoeringen en fabriceren volgens tekening of naar model. 

Segmentovertrekken voor draaischijffilters

Segmentovertrekken worden op maat geconfectioneerd. Daarvoor worden 

speciaal ontwikkelde weefsels gebruikt, die op de segmenten kunnen worden 

opgekrompen. Daarnaast bieden wij voor een aantal toepassingen speciale 

stretchweefsels aan, die opkrimpen overbodig maken. Rits- en klittenbandslui-

tingen worden eveneens volgens klantspecificatie aangebracht.

Scheiding vast/vloeibaar



Filterbanden

Filterbanden voor vacuümbandfilters en zeefbandpersen worden gemaakt van 

weefselsoorten, die op het betreffende filtreerproces worden afgestemd. Deze 

beschikken over een gelijkmatige weefselstructuur, zijn afwrijfbestendig en 

hebben een onberispelijke rechtuitloop. De zijkanten zijn ultrasoon gelast of 

geseald, de verbindingen zijn uitgevoerd als extreem belastbare precisienaden.

Filterzakken

Filterzakken van uiteenlopende materialen met verschillende filterfijnheden 

bieden de mogelijkheid, een filterzak te kiezen die onder de geldende bedrijfs-

omstandigheden het meest geschikt is. De filterzakken worden vervaardigd 

van hoogwaardige monofilamentweefsels (nylon, polypropyleen, polyester) of 

naaldvilten (polypropyleen, polyester) en zijn leverbaar in verschillende maten 

en filterfijnheden. 

Filtervliezen voor gravitatie-bandfilters 

Filtervliezen voor gravitatie-bandfilters worden in tal van industrietakken  

toegepast voor het afscheiden van vaste stoffen uit vloeistoffen, waaronder 

koelsmeerstoffen, dunvloeibare oliën, slijp- en boorolie-emulsies of wasmid-

delvloeistoffen. Wij leveren diverse hoogwaardige filtervliezen in alle breedtes,  

geschikt voor filterinstallaties van de meest uiteenlopende fabrikanten.

Overige producten

anodezakken • filterschijven • filtersegmenten voor vlakke filters • filterkaar-

sen • zeefkorven van metaalgaasweefsel en zeefplaat • trommelfilterbespan-

ningen • centrifugezakken • enz. enz.

Scheiding vast/vloeibaar



Transport van stuivende stoffen

Opslaan en opschudden van stuivende goederen

Transporteren, losschudden en lossen van  
stuivende materialen

Transportgootweefsels en vilten

WOKU-TEX transportgootweefsels voor installaties voor pneumatisch trans-

port en beluchting van poedervormige of fijnkorrelige bulkgoederen.

Toepassingen 
• pneumatische transporteurs

• silobodems

• weg- of spoortankwagens 

• schepen

Door verschillende weefsoorten, -dikten en –luchtdoorlatendheden te selecte-

ren is ons weefsel voor het interieur van een transportmiddel optimaal aan te 

passen op uw toepassing.

• geweven van zeer sterke, monofilamente polyestergarens

• met gelaste zijkanten

Voor speciale toepassingen ook leverbaar in ex-veilige, antistatische uitvoering.

 

Voor toepassingen in hoge temperatuurbereiken leveren wij meta- en speciale 

para-aramideweefsels voor inzettemperaturen tot 250 °C. Deze hoogtempe-

ratuur-kwaliteiten worden met hittebestendige kantimpregnering uitgevoerd. 

Op speciaal verzoek leveren wij u tevens abrasiebestendige transportgootvilten 

met een speciale latexcoating.

Speciale slangen voor het beluchten van stortgoederen

De speciale slang is bedoeld voor het opschudden van stortgoed of strooiba-

re goederen in silo’s of transportcontainers. De slang bestaat voor 100% uit 

zeer sterk polyester, is rond geweven en bezit dankzij een speciale linnenbin-

ding een gecontroleerde luchtdoorlatendheid. Ter verhoging van de afwrijfbe-

stendigheid en versterking van de luchtuitlaat wordt de speciale slang geleverd 

met een halfzijdige polyurethaancoating.

Overige eigenschappen
• onbedenkelijk bij contact met levensmiddelen

• verouderings-, ozon- en weersbestendig

• temperatuurbestendig van - 30° C tot + 80° C



Materialen en uitvoeringen 

Wij confectioneren onze producten van hoogwaardig naaldvilt, weefsels 

en vliesstoffen. Voor optimalisatie van het filtratieresultaat en de standtijd  

beschikken wij over een groot aantal speciale uitrustingen en coatings:

• oleo-/hydrofoob

• gesiliconiseerd

• PTFE impregnatie van de individuele vezels of PTFE oppervlaktecoating

• geleidend (antistatisch)

• vonkblokkerend

• vlamremmend

• microvezel

• asymmetrisch opgebouwde speciale ontwikkelingen 

• ePTFE-membranen

• hybride filtermedia

• microporeuze schuimbekledingen

• nanobekledingen

• enz. enz.

Antistatische filtermedia 
• voor toepassing in potentieel explosiegevaarlijke atmosferen

• getest in overeenstemming met DIN 54 345 Delen 1 en 5

Naaldvilten en weefsels voor de levensmiddelenindustrie

Naaldfilten en weefsels die voor filtratie van levensmiddelen worden gebruikt, 

dienen aan speciale eisen te voldoen. Naast optimale filtratie- en afreinigings-

eigenschappen speelt in het bijzonder de voedselveiligheid een bepalende rol. 

Voor deze veeleisende toepassingen bieden wij verschillende gecertificeerde  

filtermedia aan – met en zonder ePTFE-membraan – met conformiteitsverkla-

ring conform verordening (EU) nr. 10/2011 en / of conform FDA 21 CFR.

Naaldvilt met gelei-
dend steunweefsel

Een kleine selectie  
filtermedia



ePTFE-membranen

Standaard naaldvilten vormen strikt genomen de eerste barrière tegen aanko-

mende stofdeeltjes. De stofdeeltjes klonteren op het filtermedium tot een stof-

koek samen en zorgen in het verdere procesverloop voor de afscheiding van 

de deeltjes. Het is technisch gewenst, dat de stofdeeltjes zich alleen aan het 

oppervlak van het filtermedium afscheiden en niet dieper naar binnen dringen. 

Bij standaard filtermedia echter dringen de fijne deeltjes na verloop van tijd 

het filtermedium binnen zodat dit verstopt raakt en de verschildruk toeneemt. 

Eenmaal naar binnen gedrongen zijn de deeltjes nog maar moeilijk via afreini-

ging te verwijderen. Met als gevolg dat het energieverbruik van de filterinstal-

latie stijgt, omdat er vaker moet worden afgereinigd, het filtermateriaal zwaar-

der wordt belast en de standtijd afneemt.

Hier biedt in veel gevallen een ePTFE-membraan uitkomst. De ePTFE-mem-

braan is een langgerekte, driedimensionale, hoogporeuze „folie“, die via een 

speciaal laminatieprocédé op verschillende filtermedia wordt opgebracht. Deze 

werkt als een permanente stofkoek en verhindert zo dat de fijne deeltjes in het 

binnenste van de naaldvilt binnendringen. Ultrafijne binnenkomende stofdeel-

tjes worden direct aan het oppervlak van de membraan afgescheiden, waar-

door een optimale oppervlaktefiltratie wordt bereikt. Door het zeer gladde 

membraanoppervlak wordt de stofkoek tijdens de afreiniging heel eenvoudig 

verwijderd.

De voordelen
• extreem lage emissies – zero-emissie is bij benadering mogelijk

• uitstekend afreinigingsgedrag

• hogere filtervlakbelastingen bij gereduceerd drukverlies

• minder reinigingscycli 

• energiebesparend

• langere standtijd

• superieure chemische bestendigheid 

• volledige oppervlaktefiltratie door microporeuze ePTFE membranen

• gelijkmatige afzuigvolumestroom

REM-microscoopopname van een PTFE-membraan

ePTFE-membranen

Ons leveringsprogramma omvat een breed as-

sortiment filtermedia met ePTFE-membraan. 

Spreek met ons, wij adviseren u graag.
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SMP-Tex

Deeltjes die diep in het filtermedium binnendringen, laten zich slechts moeilijk 

via afreiniging verwijderen. Na verloop van tijd veroorzaken deze een toename 

van de verschildruk, tot uiteindelijk de filtermedia verstopt raken en de filte-

relementen vervangen moeten worden. Bij de ontwikkeling van nieuwsoortige  

filtermedia voor ontstoffingsinstallaties is optimalisatie van de op de opper-

vlakte-geörienteerde deeltjesafscheiding een van de belangrijkste punten. 

Oppervlakte-geörienteerde deeltjesafscheiding
• reduceert de deeltjespenetratie en vermindert de verschildruk, 

• reduceert de afreinigingsfrequentie door langere filtratiecycli,

• spaart energie en verlaagt de bedrijfskosten.

Het nieuwe SMP-Tex-filtermedium werd specifiek voor de afscheiding van  

ultrafijne droge stofdeeltjes ontwikkeld. Bij de fabricage worden nieuwsoorti-

ge high-tech vezels en een speciaal verwerkingsprocédé toegepast, waardoor 

extreem fijne poriën op de aanstroomzijde van het filtermedium worden ge-

vormd. Deze extreem fijne poriën zorgen voor een optimale oppervlaktefiltra-

tie en een laag restdrukverlies. Zelfs de allerfijnste stofdeeltjes worden opper-

vlakte-georiënteerd afgescheiden, de penetratie van deeltjes in het dwarsprofiel 

van het filtermateriaal wordt tot een minimum teruggebracht.

De voordelen
• extreem fijne microporiën

• emissies lager dan 1 mg/m3 zijn mogelijk

• lage verschildruk 

• laag persluchtverbruik

• stabiel bedrijfsgedrag

• kostenbesparend door minder perslucht, filterwissels,  

transport en afval

• geschikt voor luchtretourleiding (stofklasse „M“)

• veel meer open filteroppervlak in vergelijking met standaardfiltermedia  

met stofklasse „L“ of „M“, want niet gekalanderd

Aanstroomzijde* van het nieuwe SMP-Tex, 

Luchtdoorlaat 100 l/dm² min bij 200 Pa

Aanstroomzijde van een 550 g/m² standaard naaldvilt 

gezengd oppervlak, luchtdoorlaat 150 l/dm² min 

bij 200 Pa

Aanstroomzijde van een 600 g/m² fijnvezelig naald- 

vilt, gezengd oppervlak, luchtdoorlaat 70 l/dm²  

min bij 200 Pa

Aanstroomzijde van een standaard-naaldvilt  

gekalanderd oppervlak, BIA stofklasse „M“,  

luchtdoorlaat 110 l/dm² min bij 200 Pa

SMP-Tex – Supra micro-poriën

* De vergroting is bij de vier opnames identiek.
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Vezeltabel Bestendigheid tegen
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Polyvinylideenchloride (PVDC) 70 95 1 2 2

En
ig

er
le

i v
er

bi
nt

en
is

se
n 

ku
nn

en
 h

ie
ra

an
 n

ie
t 

w
or

de
n 

on
tle

en
d.

* 
 A

fh
an

ke
lij

k 
va

n 
de

 p
ro

ce
sc

on
di

tie
s k

un
ne

n 
de

 g
es

pe
ci
fic

ee
rd

e 
co

nt
in

ut
em

pe
ra

tu
ur

-
be

st
en

di
gh

ed
en

 la
ge

r 
ui

tv
al

le
n.

polyvinylchloride (PVC) 75 80 1 1 2

katoen (CO) 80 95 4 3 3

polypropyleen (PP) 90 100 1 1 1

polyamide 6 (PA 6) 95 110 4 2 1

polyolefine temperatuurbestendig 100 120 1 1 1

polyamide 11 (PA 11) 100 140 4 2 2

polyacrylnitriel copolymeer (PAN) 110 115 3 3 2

polyamide 6.6 (PA 6.6) 110 115 4 2 2

polyacrylnitriel homopolymeer (PAN) 125 140 2 3 2

polyester (PES) 150 150 3 4 4

polyfenyleensulfid (PPS) 190 200 1 1 1

m-aramide 200 220 3 3 4

polyimide-amide 200 240 3 3 3

polyimide (PI) 240 260 2 3 3

polytetrafluorethyleen (PTFE) 250 280 1 1 1

glas 260 345 3 3 1

Beoordeling: 1 = uitstekend, 2 = goed, 3 = matig, 4 = slecht
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