Sistema de fabricação de superfícies sólidas

Sua solução personalizada para mármores artificiais

Sistemas de fitas de aço para várias indústrias

Sua solução personalizada para mármores artificiais

A Berndorf Steel Belt Systems Ltd., Co. tem sede em Incheon, na Coreia do Sul. Nossa empresa

O Sistema de Fabricação de Superfícies Sólidas é um processo de produção contínua totalmente

é especializada no projeto e fabricação de sistemas de produção contínua para uma grande

personalizado. Ele oferece aos clientes a possibilidade de fabricar todos os tipos de produto de

variedade de aplicações. Como integrante do Berndorf Band Group, fornecemos todo tipo

superfície sólida, usados como material decorativo em cozinhas (balcões), tampos de mesa,

de sistema de fitas de aço para diversos setores, como as indústrias química, madeireira e

salas de estar e espaços comerciais. Além disso, pode ser usado como material nobre em

alimentícia. Em 1990, nossa empresa começou a produzir máquinas para superfícies sólidas

construções:

(mármore artificial). Desde então, a Berndorf vem fornecendo esse sistema para fabricantes de
superfícies sólidas em todo o mundo.
Início de produção
Preparação do prépolímero
(MMA e PMMA)
Preparação da pasta
(pré-polímero, Al(OH)3,
grânulos, outros)
Mistura e alimentação
(pasta e catalizador)
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Sistemas de deposição
sobre fita de aço
Polimerização no sistema de
deposição sobre fita de aço
Corte longitudinal com a
máquina de corte transversal
Empilhamento com a
máquina de empilhamento
automático
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1 Misturador em linha
2 Desenrolador do filme de PVA superior e inferior
3 Terminal tensor
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Fim de produção
Corte na largura e comprimento

n

Chapa de resina 100% acrílica

n

Chapa de resina 100% de poliéster insaturado

n

Chapa modificada: Resina acrílica e resina de poliéster insaturado

Fornecemos soluções completas a pedido do cliente:

Lixamento a seco no lado inferior
Rotação
Lixamento a seco e a úmido no
lado do produto

n

Formulações químicas

n

Conhecimentos sobre produção

n

Máquinas para fabricação de superfícies sólidas

Inspeção e embalagem
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4 Controlador de espessura
5 Câmara de deposição (polimerização)
6 Terminal acionador
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7 Rebobinador do filme de PVA superior e inferior
8 Túnel de resfriamento do produto
9 Transportador de roletes para resfriamento do produto
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10 Máquina de corte transversal
11 Máquina de empilhamento automático
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