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Eenvoudige montage
Polimat stortschotten zijn eenvoudig met de M12x40 

draadeinden te bevestigen aan de bestaande 

constructie of aan een verstelbaar ophangframe.

Geluid dempend
Materiaal dat ergens tegenaan valt maakt vaak veel geluid. Dit geluid kan veel overlast veroorzaken. Polimat 

stortschotten dempen het geluid en reduceren zo geluidsoverlast.

Naadloze uitvoering
Polimat stortschotten bevatten geen open naden. 

Hierdoor is een Polimat stortschot als één massief 

geheel. Dankzij deze uitvoering zijn Polimat 

stortschotten extra sterk.

Zeer bestendig
Polimat stortschotten zijn zeer bestendig. Ze slijten 

nauwelijks, zijn nauwelijks kapot te trekken of 

scheuren en zijn chemisch resistent. Tevens is Polimat 

zeewaterbestendig en kan het tegen vet en olie.

Kenmerken

Polimat stortschotten

Polimat stortschotten maken slim gebruik van het principe dat er 
nauwelijks slijtage optreedt bij materialen met gelijke hardheid. 
De stortschotten vangen een deel van het materiaal op. Dankzij 
de schuine inhammen van de stortschotten, wordt een stortschot 
gevuld met materiaal. Hierdoor ontstaat er als het ware een 
wand van gelijk materiaal. Al het overige materiaal dat nu van de 
transportband afvalt komt nu tegen het materiaal in het stortschot 
aan. Hierdoor slijt het stortschot nauwelijks en wordt slijtage van de 
wand achter het stortschot voorkomen.



Type PP 70
Polimat stortschot type 70 is voor materiaal met een korrelgrootte van maximaal 80 millimeter. Door de 

stootdempende veerkracht en het gebrek aan glijdend contact wordt slijtage beperkt. Dit stortschot werkt 

optimaal bij haaks stootcontact.

Type PP 50
Polimat stortschot type PP 50 is voor materiaal met een korrelgrootte van maximaal 32 millimeter. In dit stortschot 

wordt slijtage voorkomen doordat de kamers gevuld zijn met hetzelfde materiaal als het materiaal dat gestort 

wordt.

Uitvoeringen Vraag naar bladen 10.3.0 & 10.52.0



Eenvoudige montage
Polimat bekledingen zijn eenvoudig te monteren. 

Dankzij de diverse uitvoeringen zijn ze in iedere 

trechter te monteren. Dankzij het eenvoudige 

ontwerp van Polimat bekledingen is de montage door 

slechts één persoon uit te voeren.

Geluid dempend
Materiaal dat ergens tegenaan valt maakt vaak veel 

geluid. Dit geluid kan veel overlast veroorzaken. 

Polimat bekledingen dempen het geluid en 

voorkomen zo geluidsoverlast.

Naadloze uitvoering
De naden van de Polimat bekledingen kunnen 

worden ingesmeerd met PU-TIX. Hierdoor kunnen 

naden worden weggewerkt. Deze kit dicht het 

onderliggende materiaal extra goed af.

Zeer bestendig
Polimat bekledingen zijn zeer bestendig. Ze slijten 

nauwelijks, zijn chemisch resistent en zijn nauwelijks 

kapot te trekken of scheuren. Tevens is Polimat 

zeewaterbestendig en kan het tegen vet en olie.

Kenmerken

Trechter bekleding Polimat in een trechter

Polimat bekledingen

Polimat bekledingen vormen een gedegen bescherming voor uw trechters. Ze zijn verkrijgbaar 
in elke gewenste uitvoering en zijn eenvoudig te monteren. Polimat bekledingen gaan jarenlang 
mee.



Diverse uitlopen
We leveren Polimat uitlopen in diverse uitvoeringen. 

Bij ons vindt u altijd de beste uitloop voor uw 

trechter. Ideaal voor het storten van zand, grind, 

beton, steen, glas, ertsen en slakken.

Wabe tegels
Een Polimat Wabe tegel is een gladde plaat zonder 

inlagen in de vorm van een hexagram. Deze tegels zijn 

verkrijgbaar in een plaatdikte van 10, 20, 30, 40 en 50 

millimeter. Wabe tegels zijn zeer montagevriendelijk 

dankzij het geringe gewicht. Wabe tegels zijn door 

slecht één persoon aan te brengen. Bij plaatselijke 

slijtage volstaat het vervangen van alleen de versleten 

of beschadigde tegel.

Type GS
Polimat bekleding type GV is een gladde plaat van 

2000x1000 millimeter met 5 millimeter staalplaat 

aan de bodemzijde. Dit type is leverbaar in een 

plaatdikte van 6, 8, 10, 20, 30, 40 en 50 millimeter. 

Deze bekleding wordt bevestigd met elevatorbouten 

of PK-bouten. Desgewenst leveren wij deze bekleding 

met elevatorbouten, PK-bouten, bevestigingsgaten 

of draadeinden. Dit type is zelfdragend en 

buigbaar dankzij de geperforeerde staalplaat. 

Polimat bekleding type GV is ideaal om versleten 

of beschadigde goten, silo- en trechterwanden te 

vernieuwen.

Type GV
Polimat bekleding type GV is een gladde plaat van 

2000x1000 millimeter met ingegoten geperforeerde 

staalplaat. Dit type is leverbaar in een plaatdikte 

van 6, 8, 10, 20, 30, 40 en 50 millimeter. Dit type is 

zelfdragend en buigbaar dankzij de geperforeerde 

staalplaat.

Type GL
Polimat bekleding type GL is een gladde plaat 

zonder inlagen van 2000x1000 millimeter. Dit type is 

leverbaar in een plaatdikte van 6, 8, 10, 12, 15, 30, 40 

en 50 millimeter. Deze bekleding wordt bevestigd met 

een lijmlaag aan één zijde.

Type GG
De naden van de Polimat bekledingen kunnen worden 

dichtgesmeerd met PU-TIX. Hierdoor kunnen naden 

worden weggewerkt.

Uitvoeringen

Polimat uitlopen

Vraag naar bladen 10.2.0 & 10.99.0



Lagere onderhoudskosten
Met PU-TIX kunt u de levensduur van uw bestaande 

oorspronkelijke Polimat bekleding verdubbelen. 

Nadat het eenmaal is aangebracht op de slijtageplek, 

gaat de bekleding weer jarenlang mee. U bespaart zo 

onderhoudskosten, omdat u slechts de slijtagepeken 

herstelt en de oude bekleding in tact laat.

Door eigen personeel te repareren
Dankzij PU-TIX is uw bekleding zeer eenvoudig 

door uw eigen personeel te repareren. Zo hoeft 

u geen dure reparateur in te huren en kunt u de 

bedrijfsvoering veel sneller oppakken dan bij het 

plaatsen van nieuwe bekleding.

Hecht uitstekend op metalen
PU-TIX heeft een uitstekende hechting op metalen. 

Na het aanbrengen en uitharden van PU-TIX, zal het 

goed hechten.

Zeer bestendig
PU-TIX is zeer bestendig. Het slijt nauwelijks, 

is nauwelijks kapot te trekken of scheuren 

en is chemisch resistent. Tevens is PU-TIX 

zeewaterbestendig en kan het tegen vet en olie.

Kenmerken

PU-TIX is een eenvoudig te smeren kit De slijtage in de Polimat bekleding is gerepareerd met PU-TIX

Polimat reparatiekit

Polimat PU-TIX is een 2-componenten polyurethaankit bestaande uit een transparante hars PU-
TIX-A en de rode speciale harder PU-TIX-B. Deze kit is zeer slijtvast, flexibel, goed hechtend en 
bijzonder geschikt om slijtageplekken van het Polimat te repareren en voegen te dichten. Na 
uitharding is de hardheid Shore A ongeveer 80° en geschikt voor een omgevingstemperatuur van 
-10 tot +60 °C.

Vraag naar blad 10.4.0



Voortdurende verbeteringen kenmerken onze producten, vandaar dat alle informatie vrijblijvend is en behouden
wij ons het recht voor afbeeldingen en technische specificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Praktijkvoorbeelden Polimat

Polimat in een stortgoot

Polimat in een trechter

Polimat stortschot

Polimat in een glijgoot
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