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KAROLEE®

POLYURETHAAN ZEEFBALLEN
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VOOR GRANULATEN EN POEDERS

• langere standtijden i.v.m. rubber ballen

• verbetert de zuiverheid van uw product

• kleven niet aan, produkt bouwt niet op

• bacteriologisch veilig, vertonen geen barsten

• Levensmiddelenkwaliteit EU1935-2004

• blijvende elasticiteit 70%

• absorberen geen vocht of vet

• beschikbaar met dedecteerbare RVS kern

• zeer actieve werking in het zeefreiningsproces
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KAROLEE® POLYURETHAAN ZEEFBALLEN
Zeefballen zijn in vele industrieën een
onmisbaar element in de verwerking, 
reiniging en gradering van produkten.

Zeefballen worden meestal 
vervaardigd van rubber, doch hun 
slijtvastheid is gering, hun werking is 
beperkt en zij kleven aan of worden 
aangetast. Bacteriologisch vormen zij 
een probleem en hun levensduur is 
beperkt.

KAROLEE® polyurethaan zeefballen
lossen al deze problemen op.

KAROLEE®  ballen  zijn  vervaardigd
van zeer elastisch FDA materiaal, dat
geen vocht opneemt en niet poreus is.
Daarom kleven zij niet aan  en zijn 
bacteriologisch veilig.

Door hun  enorme, blijvende 
elasticiteit, zo’n 70%, werken zij zeer 
actief mee aan het zeefreinigingsproces
en blijven dit aanzienlijk langer doen
dan rubber ballen, waardoor het 
tijdrovende vervangen van reinigers 
beperkt wordt en de werking van uw
zeefmachines heel lang constant blijft.

KAROLEE® zeefreiningsballen bieden
de volgende voordelen:

- zeer lange levensduur
- zeer actieve reinigingswerking
- minder vaak vervangen van reinigers
- langere constante werking van de

zeven.

KAROLEE® zeefreinigingsballen 
hebben de volgende eigenschappen:

- absorberen geen vocht of vet
- kleven niet aan
- bacteriologisch veilig
- FDA regulation 21 CFR 177.2600
- witte kleur
- laag gewicht
- beschadigen zeefgaas niet
- beschikbaar in vele diameters
- beschikbaar in meerdere hardheden. 

Niet bindend, wijzigingen onder voorbehoud.
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KAROLEE® polyurethaan zeefballen rollen en
stuiteren als geen andere en blijven actief.

KAROLEE® zeefballen zijn uit voorraad beschik-
baar in hardheid 80˚ shore A

Standaard maten:
Diam. mm               Gram/stuk               Aantal/kg

13 1,13 885
15 2,24 446
20 4,44 264
22 6,00 167
25 8,69 115
28 12,51 80
30 17,03 59
35 22,99 43
42 37.00 27
50 71,96 14
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Muller Beltex b.v.
Ambachtsweg 28A - NL-2641 KS Pijnacker
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