
Toepassingsgebieden
De meest uiteenlopende industrieën.

Leveringsprogramma o.a.
Sealingringen voor afsluiters diameters van 250 tot 1200 mm. Bodemdeur afdichtings-

profielen, jetnozzles, jetnozzlekappen, afdichtingsmanchetten, stootblokken, zuig- en 

persslangen, rubber pakkingen, transportwielen, transportbanden. Diverse combinatie-

producten van verschillende materialen met meerdere polyurethaan soorten.

Rubber en 
Polyurethaan

In de bagger-, zand- en grindwinning- en mijnbouwindustrie zijn afdichtingen van de bewegende delen 

in het zuig- en perssysteem van een machine noodzakelijk. Deze machine-onderdelen moeten bijzonder 

slijtvast zijn en -indien nodig- ook zeewaterbestendig. Afhankelijk van de toepassing en de constructie  

kunnen rubberen of polyurethane afdichtingen gebruikt worden. 

Samen met een leverancier van polyurethane producten heeft Matecs een gepatenteerd systeem  

ontwikkeld waarbij een combinatie wordt gemaakt van verschillende slijtvaste polyurethaansoorten met 

allerlei andere materialen. De gecombineerde goede eigenschappen van elk van de materiaalsoorten  

levert een nieuw optimaal product. De grootste voordelen daarbij zijn de hoge kwaliteit, de langere  

levensduur en de kostenbesparing. 

Matecs is producent van de meest uiteenlopende metaaltechnische onderdelen. Hierbij valt te denken aan 

giet- en smeedwerk, lagerblokken en afsluiters. Op de vervaardiging van deze producten sluit de productie 

van rubber en polyurethaan producten naadloos aan. Zo kunt u bij ons terecht voor een enkele sealingring, 

een complete afsluiter, maar bijvoorbeeld ook voor wielen en loopbanden voor transporttoepassingen. 

Matecs denkt ver met u mee in het zoeken naar oplossingen en levert hierin zowel standaardproducten 

als maatwerk.
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Matecs is een ijzersterke en betrouwbare partner voor totaaloplossingen in metaal: van klein tot groot, van rechttoe-rechtaan 
tot zeer complex en precies. Wij zijn op ons best wanneer we u van a tot z kunnen ontzorgen met: advies op maat, (pre)engineering, 
constructiewerk, volledige productie, (CNC) metaalbewerking, assemblage, revisie, inkoopondersteuning, uitbesteding en logistiek.   

Meer actuele informatie vind u op www.matecs.nl


