System wytwarzania sztucznego kamienia

Rozwiązanie dostosowane do Państwa potrzeb
przy produkcji sztucznego marmuru

System taśm stalowych dla różnych gałęzi przemysłu
Berndorf Steel Belt Systems Ltd., Co. ma swą siedzibę w Incheon, w Korei Południowej.

Rozwiązanie dostosowane do Państwa potrzeb przy produkcji
sztucznego marmuru

Nasza firma specjalizuje się w projektowaniu i w wykonawstwie systemów produkcji ciągłej

System wytwarzania sztucznego kamienia jest w pełni nastawiony na potrzeby klienta w jego

dla szerokiego zakresu zastosowań. Jako członek Berndorf Band Group, dostarczamy wszelkie

procesach produkcyjnych. Daje on klientom możliwość produkowania wszelkich typów produktów

rodzaje systemów taśm stalowych dla różnych branż, na przykład dla przemysłu chemicznego,

z kamienia sztucznego używanego do wyrobu materiałów dekoracyjnych w kuchniach (elementy

drzewnego i spożywczego. W roku 1990 nasza firma rozpoczęła maszyny do wytwarzania

wpuszczane), blaty robocze, pokoje mieszkalne i pomieszczenia handlowe. Dodatkowo, może

sztucznego kamienia (sztuczny marmur). Od tego czasu, Berndorf dostarczył ten system do

być używane jako materiał klasy premium w budynkach:

wielu wytwórni sztucznego kamienia na świecie.
Przeciwbieżnie

System odlewania na
taśmach stalowych

Projektowanie
prepolimerów
(MMA i PMMA)

Cięcie wzdłużne i na szerokość
Polimeryzacja między taśmami
stalowymi
Cięcie wzdłużne na maszyna
do cięcia poprzecznego

Projektowanie
właściwości szlamu
(prepolimery, ATH,
wióry i inne)

Ucinanie na automatycznej
ucinarce arkuszy

Mieszanie i zasilanie
(szlam i inicjator)
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Współbieżnie
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Piaskowanie na sucho spodniej
strony

n

Płyty ze 100 % żywicy akrylowej

n

Płyty ze 100 % żywicy z poliestru nienasyconego

n

Płyta modyfikowana: Żywica akrylowa i nienasycona żywica poliestrowa

Dostarczamy kompleksowe rozwiązania według życzenia klienta:

Obrót

n

Receptura chemiczna

Piaskowanie na sucho i mokro
po stronie produktu

n

Know-how produkcji

n

Maszyny do produkcji sztucznego kamienia

Inspekcja i opakowanie
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1 Mieszarka inline
2 Rozwijarka górnej i dolnej powłoki PVA
3 Terminal rozciągania
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4 Sterownik grubości
5 Kabina odlewnicza (polimeryzacyjna)
6 Terminal napędowy
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7 Nawijarka górnej i dolnej powłoki PVA
8 Tunel chłodzenia produktu
9 Przenośnik rolkowy do chłodzenia produktu
			

11

10 Ucinarka poprzeczna
11 Automatyczna ucinarka arkuszy
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