RENEWED RAW MATERIALS

Rubber, staal
en nylon
Autobanden bevatten waardevolle grondstoffen, die door
Granuflex-moederorganisatie Granuband volledig worden
gerecycled. Er zullen weinig mensen zijn die niet weten dat rubber
een belangrijk bestanddeel is van autobanden. Maar wist u
dat er ook hoogwaardig staal en nylon in is verwerkt, dat
eveneens vele duurzame toepassingen heeft?

RUBBERGRANULAAT 0,0-0,8 MM

SPORTSFILL ECO+ 0,8-2,5 MM

RUBBERGRANULAAT 0,8-2,5 MM

Rubbergranulaat in poedervorm.
Dankzij de fijne structuur en hoge reinheid
zeer geschikt als duurzaam vulmiddel
in vele productieprocessen. Denkt u hier
aan bijvoorbeeld rubberen en bitumen
mengsels. Verkrijgbaar in standaard en
premium uitvoering.

Rubbergranulaat in deze gradatie is
vooral bekend onder de naam ‘infill’ en als
SBR-instrooirubber. Voegt optimale sporttechnische eigenschappen toe aan een
kunstgras voetbalveld, is zeer kostenefficiënt en draagt sterk bij aan een duurzame sportomgeving.

Rubbergranulaat in deze gradatie is zeer
geschikt als grondstof voor het maken van
rubberproducten waarbij een meer egale
oppervlakte gewenst is.

STANDAARD
331ZWA00008B1000X
PREMIUM
331ZWA00008B1000V

332ZWA008025B1000S

332ZWA008025B1000E

RUBBERGRANULAAT 1,0-3,0 MM

RUBBERGRANULAAT 2,0-3,5 MM

RUBBERGRANULAAT 2,0-8,0 MM

Rubbergranulaat in deze gradatie is
speciaal ontwikkeld als grondstof voor
het produceren van trilling/schokabsorberende producten zoals rubberen
stoot- en/of railblokken.

Rubbergranulaat in deze gradatie is dé
oplossing voor het aanleggen van een
duurzame basis onder bijvoorbeeld valdempende, naadloze rubbervloeren en
-atletiekbanen. Is ook zeer goed bruikbaar
voor het produceren van rubbertegels
en bijvoorbeeld rubber op rol.

Rubbergranulaat in deze gradatie wordt
vaak gebruikt in de onderbouw van een
sportveld. Het vergroot de technische
eigenschappen en verlengt de levensduur
van het veld.

332ZWA010030B1000X

333ZWA020035B1000N

334ZWA020080B1000X

NYLON

STAALNAALDJES

Nylon uit autobanden is zeer geschikt als
duurzaam isolatiemiddel. Ook kan het
gebruikt worden als vulmiddel binnen de
meubelindustrie en de sportmarkt, denk
hierbij bijvoorbeeld aan
bokszakken.

Tijdens het recyclingproces van banden komen er zeer hoogwaardige staalnaaldjes vrij. Deze kunnen onder andere worden
gebruikt bij het versterken van beton
en het maken van kluizen. Afhankelijk
van de gewenste eigenschappen
is er een standaard en premium
kwaliteit beschikbaar.

1782NYLTXX

STANDAARD
1780NLDTXX
PREMIUM
1780NLDTGU

KENMERKEN

KLEUREN

ZWART

GECERTIFICEERD

EU-PRODUCT

0,0 TOT 8,0 MM

DUURZAAM

CERTIFICERING
SVHC|PAK’S

WWW.GRANUBAND.COM

SPORTTECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Siciliëweg 20, 1045 AS Amsterdam
The Netherlands

HET PRODUCTIEPROCES BINNEN GRANUBAND IS ISO 9001:2015
GECERTIFICEERD. TEVENS WORDEN ER REGELMATIG PARTIJKEURINGEN UITGEVOERD OP ONZE MATERIALEN OM DE
KWALITEIT EN VEILIGHEID VOOR U TE BORGEN.

+31 (0)20 497 82 01
sales@granuflex.com

