De prestatie-mix van Profiltra
 producten van voorkeurleveranciers
 professionals die professionals adviseren
 prestatie en samenwerking als principes

Profiltra
technisch advies en oplossingen die u helpen
de prestatie van uw processen te verhogen

Omdat u niet alleen de beste kwaliteit materialen wilt, maar ook prijs stelt op advies van

Additieven

mensen die hun vak verstaan. Die begrijpen
wat u en uw specialisten bedoelen.
Vakmensen die weten wat er komt kijken
om uw processen optimaal te laten verlopen.
Die denken in oplossingen. Daarom.
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A D D I T I E V E N

functionele vulstoffen

coatingadditieven

filtratie

Natuurlijke en synthetische vulstoffen

Optimaliseren uw eindproduct door

Verwijderen van ongewenste vaste

den van juist die toevoegingen die

die eigenschappen van uw producten

de juiste eigenschappen aan uw coat-

delen op elk niveau.

ervoor zorgen dat de prestatie van

positief beïnvloeden.

ings te geven.



zakken en patronen





hooggeconcentreerde



huizen
zelfreinigende systemen
filterhulpstoffen

Bij additieven draait het om het vin-

industriële producten verbetert. Het
advies en de additieven van Profiltra
stellen producenten in staat om hun
receptuur te verbeteren.

diatomiet



perliet

wasdispersies





cellulose



wasemulsies





sepioliet



poederwassen



calciumsilicaat



gemicroniseerde wassen



defoamers



dispergeermiddelen



bentoniet

Additieven zijn bij Profiltra geen commodities. Daarom praat u ook met
specialisten die precies begrijpen wat
er in uw productieproces en in uw
laboratorium gebeurt. Mensen die op
ingenieursniveau denken, werken en
adviseren. En weten waarom voor die
speciale toepassing juist die ene hulpstof of toevoeging geschikt is. Welke
toevoegingen compatibel en effectief
zijn.

asfaltadditieven

pigmenten en pasta’s

Voor betere eigenschappen en ver-

Organische pigmenten in alle mogelijke

verftestapparatuur en
dienstverlening

hoogde levensduur in de nieuwste

kleuren en variëteiten kunnen wij u

Verftestkaarten met een constante

mengsels, ZOAB en SMA.

rechtstreeks uit verschillende bronnen

kwaliteit maken het u mogelijk steeds



afdruipremmers

leveren.

dezelfde resultaten te verkrijgen. Verder



glasvezels



organische pigmenten

beschikken we over testapparatuur om

modificaties



crude blues

coatings op laboratoriumschaal te



pasta’s voor in-plant tinting

beproeven.





verf- en drukinkttestkaarten



verftestapparatuur ASTM

