
KleenEdge anti-rafel
uw waarborg tegen verontreiniging

De naam KleenEdge geeft 
aan dat de rand van de band 
tijdens het proces schoon 
blijft. Op deze manier worden 
de verontreinigingsrisico’s die 
kunnen ontstaan door slijtage 
van bandkanten aangepakt.

In haar focus op hygiëne 
heeft Ammeraal Beltech de 
serie KleenEdge ontwikkeld 
om het probleem van 
rafelende bandkanten te 
minimaliseren, evenals de 
verontreinigingsproblemen 
die hierdoor ontstaan.

Innovation and
Service in Belting

NL

Het ontwerp van KleenEdge is zodanig 
dat het hoogwaardig versterkte 
weefsel stevig wordt vastgehouden 
binnen een harde thermoplastische, 
scheurbestendige ‘sandwich’. Zelfs 
in het geval van slijtage van de 
bandkanten is het uitrekken van 
vezels zo goed als uitgesloten. 
Traditionele banden kunnen onder deze 
omstandigheden draden loslaten; bij 
KleenEdge is dat niet aan de orde.



Innovatie & service voor banden

Pluspunten voor voedselveiligheid

Bescherming van de weefselversterking in banden is 
essentieel voor een lange levensduur. Als die weefsels 
open en bloot liggen en niet behandeld zijn, ontstaat het 
risico van verontreiniging, bandkrimp en vervorming. 
Banden die last hebben van deze problemen, zijn 
moeilijk stuurbaar en lopen vaak schade op. KleenEdge 
biedt oplossingen voor deze bekende problemen en 
ondersteunt u bij ISO 22000 (voorheen HACCP)

• Geen uitrekking van lange draden
 > Voorkomt verontreiniging door weefsels
 > Lange levensduur van de band
 > Lage exploitatiekosten

• Ingekapselde kern
 > Geen krimp door frictie of productopname
 > Lange levensduur van de band
 > Lage exploitatiekosten

• Optimale sterkte, lage stretch
 > Onderhoudsarm
 > Lange levensduur van de band
 > Lage exploitatiekosten

• Eenvoudig te reinigen
 > Minimale bacteriegroei
 > Verminderd risico op verontreiniging

• Assortiment 1-laags, 2-laags, reliëf, witte en blauwe  
 banden
 > Groot toepassingsgebied
 > Gebruikt in vele sectoren

• Flexibel
 > Wordt gebruikt in lastige toepassingen met  
    mesovergangen

Toepassingen

KleenEdge wordt doorgaans gebruikt voor toepassingen 
waarbij het lastig, of onmogelijk is om Amseal gesloten 
bandkanten te gebruiken. Dankzij de KleenEdge-serie 
zijn kleine, vaste mesovergangen geen probleem; het 
product is toepasbaar bij rolondersteuning, glijbedden 
en in trog.

Banden uit de KleenEdge-serie worden gebruikt in 
voedselverwerking met een hoog risico, zoals:

• Bakkerijen
• Banketbakkerijen
• Verwerking van vlees, gevogelte en vis
• Zuivelindustrie
• Verwerking van groenten en fruit

De bescherming tegen microben begint met goede 
hygiëne en reinheid. De huidige aanpak t.a.v. reiniging en 
hygiëne blijft cruciaal en dient te worden gehandhaafd.

Duurzaamheid
Dankzij onze anti-rafeltechnologie zijn onze banden sterker 
en duurzamer dan ooit. Ze draaien langer en blijven langer 
intact. Doordat het weefsel niet rafelt, is er minder kans op 
verontreiniging en helpen de banden mee aan een nóg 
betere voedselhygiëne. 

Testresultaten voor rafelen / duurzaamheid*:

Ammeraal Beltech 
KleenEdge

Soortgelijke band van de 
concurrent

*resultaten verkregen na vergelijkend 
laboratoriumonderzoek
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Member of Ammega Group.
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Deskundig advies 
Voor elke band die u wenst
Lokale voorraad & service.
ammeraalbeltech.com/nl

Ammeraal Beltech
Foxtrot 12, Postbus 38 
1700 AA Heerhugowaard
Nederland

T +31 (0)72 575 1212
info-nl@ammeraalbeltech.com

ammega.com

Door voortdurende ontwikkelingen zijn de gegevens aan wijzigingen onderhevig. Ammeraal Beltech sluit iedere verantwoordelijkheid voor onjuist gebruik 
van bovenstaande informatie uit. Met deze uitgave vervallen alle vorige en de daarin vermelde informatie. Alle activiteiten en diensten uitgevoerd door 
Ammeraal Beltech zijn onderhevig aan de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, toegepast door haar werkmaatschappijen.

Ammeraal Beltech is 
lid van de European 
Hygienic Engineering 
& Design Group

Food Grade banden 
voldoen aan EC 1935/2004 
en FDA standaarden die u 
ondersteunen met ISO 22000 
(voorheen HACCP) 


