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Wereldwijde zeef- en filterspecialisten

Promat, een onderdeel van de Etex Group, is een 
wereldwijde leider in de fabricage van hoogwaardige 
brandwerende en isolerende producten. Met vestigingen 
in 45 landen en een hoofdkantoor in België heeft de Etex 
Group 123 productielocaties en biedt het werk aan meer 
dan 18.000 mensen. In het Belgische Tisselt werd de 
productielocatie van de Promat-fabriek uitgebreid om een 
nieuwe productielijn te introduceren voor Promaxon®-D, 
een synthetisch poeder gebaseerd op calciumsilicaat. Voor 
de nieuwe productielijn was de meest moderne apparatuur 
nodig. Promat wendde zich daarvoor tot Russell Finex, de 
ontwikkelaar en leverancier van de wereldvermaarde Russell 
Compact Sieve®, voor hoogwaardige zeefoplossingen.

Promaxon®-D 
Zoals de meeste brandbeschermings- en isolatieproducten 
is Promaxon®-D gebaseerd op calciumsilicaat en ontworpen 
op basis van specifieke chemische reacties. Het is een wit, 
vrijstromend poeder dat bestaat uit micro-poreuze sferische 
deeltjes. Vanwege zijn lage dichtheid wordt het poeder 
toegepast in talrijke isolatieproducten en wordt het tevens 
wereldwijd op grote schaal geleverd aan autofabrikanten, 
voor gebruik bij de productie van remblokjes.
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Afgesloten zeefproces - Verwijdert stof en dampen ter 
bescherming van medewerkers

Compact ontwerp - Eenvoudig te installeren in bestaande 
of nieuwe productielijnen

Waarborgt productkwaliteit - Zeeft uw product om af te 
rekenen met elke bovenmaatse verontreiniging

Promat behaalt een hogere productiviteit en betere kwaliteit voor hun Promaxon®-D 
productielijn, dankzij de installatie van Russell Compact Sieve®.

Afbeelding 2. Een 900mm diameter Russell Compact Sieve® 
geïnstalleerd bij Promat, België voor het zeven van een poreus 
poeder, Promaxon®-D.

De Russell Compact Sieve® helpt hoge 
kwaliteitsnormen te waarborgen bij Promat, België

Het productieproces van Promaxon®-D is een unieke 
en complexe procedure. In eerste instantie wordt een 
chemische reactie uitgevoerd om een slurry te vormen. Die 
ondergaat dan een speciaal kristallisatie- en droogproces, 
met als resultaat Promaxon®-D. Het resulterende 
poeder wordt vervolgens gezeefd voorafgaand aan het 
verpakkingsproces, waarbij het voor verzending in zakken 
wordt verpakt. Voor deze laatste fase van het proces had 
Promat een zeefoplossing nodig die tegelijkertijd een hoge 
capaciteit en een hoge zeefnauwkeurigheid bood. Koen Nijs, 
Productiemanager van de Promaxon®-D-lijn, legt uit: “Wij Afbeelding 1. Een close-up van Promaxon®-D partikels.
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produceren een product van hoge kwaliteit, dat meestal 
wordt gebruikt in de auto-industrie, waar de kwaliteit van 
grondstoffen niet mag worden aangetast. Om onze hoge 
kwaliteitsnormen te waarborgen, hebben we een zeef 
toegevoegd aan het eind van de productielijn. Die dient als 
een extra controle, zodat we 100% zeker kunnen zijn dat het 
poeder geen enkele verontreiniging bevat.”

Zeefmachines van hoge kwaliteit
Bij het zoeken naar een zeef nam Promat contact op met 
verschillende zeeffabrikanten, waarna het bedrijf Russell 
Finex selecteerde. “Wij kozen Russell Finex omdat ze ons de 
oplossing en service konden bieden die we nodig hadden. 
Alvorens tot aankoop over te gaan, konden we initiële 
producttests uitvoeren bij de Russell Finex testfaciliteit en 
kregen we in onze fabriek de beschikking over een test-
unit. Dit gaf ons de volledige zekerheid dat de zeef zou 
voldoen aan onze eisen”, legt Nijs uit.

Na positief verlopen tests ging Promat over tot de aanschaf 
van een Russell Compact Sieve® met een diameter van 
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Afbeelding 3. Installatie van de Russell 
Compact Sieve® onder de hopper bij Promat.

900 mm. De Russell Compact Sieve® is een vibrerende 
controlezeef van hoge capaciteit die wereldwijd al is 
toegepast in talloze toepassingen in een breed scala van 
industrieën. Deze controlezeef voldeed aan de belangrijkste 
eisen van Promat, namelijk het bieden van de juiste 
kwaliteit en het voldoen aan de vereiste capaciteit. “Met 
de Russell Compact Sieve® geïnstalleerd aan het eind 
van de productielijn wordt de kwaliteit van het product 
gewaarborgd. Deze extra kwaliteitscontrole verzekert ons 
dat ons product geen verontreiniging bevat”, voegt Nijs toe.

De Russell Compact Sieve® is een controlezeef die 
gemakkelijk kan worden geïnstalleerd in een nieuwe of 
bestaande productielijn. Dankzij het compacte ontwerp kan 
de zeef worden geplaatst op locaties met beperkte ruimte. 
De zeef is ook zeer eenvoudig te onderhouden. Montage 
en demontage zijn eenvoudig en zonder enig gereedschap 
te bewerkstelligen, wat de benodigde reinigingstijd tot 
een minimum beperkt. Russell Finex is trots op het feit dat 
men oplossingen op maat levert, passend bij individuele 
behoeften. Het bedrijf paste de aan Promat geleverde 
Russell Compact Sieve® aan door een gesloten zeefdek toe 
te voegen, om operators te beschermen tegen schadelijke 
dampen. “We zijn zeer tevreden met onze aankoop en 
kunnen Russell Finex aanbevelen aan andere fabrikanten 
met zeefbehoeften”, concludeert Koen Nijs.

Russell Finex is al 80 jaar actief in de productie en levering 
van zeven en filters die ervoor zorgen dat poeders en 
vloeistoffen vrij zijn van verontreiniging. Ze verbeteren de 
productkwaliteit, verhogen de productiviteit en waarborgen 
de gezondheid van de werknemers. Russell Finex levert 
wereldwijd aan een verscheidenheid aan industrieën 
met toepassingen zoals verf, coatings, chemicaliën, 
lijmen, plastisols, voeding, farmaceutische producten, 
metaalpoeders en keramiek.

Voor meer informatie over trilzeven bezoek de Russell Finex  
website. 
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