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Flexcrete is sinds 1983 een industriële norm op het gebied 
van hoogwaardige emulsies en speciale mortel-coatings 
die wereldwijd gedistribueerd worden. Het aanbod van 
Flexcrete omvat een brede reeks emulsies, zowel geschikt 
voor kleine cosmetische reparaties alsook veelomvattende 
bouwprojecten en infrastructuur.  Als gevolg van wereldwijde 
expansie steeg de vraag in het segment van vloeibare 
emulsies. Flexcrete wilde daarom investeren in een 
filterinstallatie met als doel niet alleen de productiviteit 
te verhogen maar ook de productkwaliteit te verbeteren.

Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van hygiënische 
vloeibare emulsies ontwikkeld door Flexcrete’s fabriek in 
Leyland stelden hogere eisen aan het filtratieproces om 
de optimale productkwaliteit te kunnen waarborgen. Op 
zoek naar filtratie-apparatuur tijdens een bezoek aan een 
vakbeurs zocht Flexcrete contact met Russell Finex met 
de vraag of ze een oplossing zouden kunnen bieden. Na 
initieel overleg was Flexcrete ervan overtuigd dat het Self-
Cleaning Russell Eco Filter® een uitstekende oplossing 
was en derhalve werd een test georganiseerd. John 
Morphet, Senior Materials Engineer bij Flexcrete: “De test 
kon zeer snel ter plaatse in onze fabriek opgezet worden, 
zodat we het filter konden testen als onderdeel van onze 
productielijn om te zien of het in ons concept zou passen”.

Het productieproces begint met de toevoeging van 
pigmenten en verdikkingsmiddelen aan de ruwe 
grondstoffen die dan grondig gemengd worden. Vervolgens 
wordt de vloeibare emulsie dóór het zelfreinigend filter 
gepompt waarbij alle onzuiverheden, zoals gedroogde, 
gestolde of ongemengde verf, verwijderd worden. Na de 
filtratie wordt de emulsie overgebracht naar containers.
“Aangezien wij korte levertijden aanhouden was het 
belangrijk dat het filtratieproces de verfproductie niet 
zou vertragen. Dit is mogelijk met het Russell Eco 
Filter en we kunnen in feite onze productie verhogen 
wanneer we tot uitbreiding overgaan “, aldus Morphet.

Toen eenmaal bleek dat het filter de doorvoersnelheden van 
het proces aankon, wist  Flexcrete dat het filter zeer zeker zou 
kunnen voldoen aan de eisen van hun productieproces en dus 
werd er besloten het Self-Cleaning Russell Eco Filter® aan te 
schaffen. “Wij kozen voor de Russell Finex EF603 versie omwille 
van het gestroomlijnde in-line ontwerp en de eenvoudige 
installatie in bestaande leidingen. De gebruikers van de 
machine kunnen het filter ook zeer eenvoudig ontmantelen 
en schoonmaken wanneer van kleur wordt gewisseld zodat 
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Waarborgt gezondheid en veiligheid van het personeel

Gemakkelijk te reinigen tijdens het productieproces

Arbeidsintensieve handmatige reiniging is niet meer 
nodig met als resultaat een verhoogde productiviteit

Dankzij de installatie van het zelfreinigend filter, Self-Cleaning Russell Eco Filter®, kan Flexcrete 
korte levertijden aanhouden en het nieuwe gamma aan hygiënische vloeibare verven snel leveren.

Afbeelding 1: Een Self-cleaning Russell Eco Filter® geïnstalleerd bij 
Flexcrete voor het filtreren van vloeibare verf.

Het zelfreinigend filter, Self-Cleaning Russell 
Eco Filter®, levert een robuust en betrouwbaar 
filtratiesysteem voor de nieuwe hygiënische 
vloeibare verven van Flexcrete

http://www.russellfinex.com/nl/scheidingsapparatuur/zelfreinigend-filter/
http://www.russellfinex.com/nl/scheidingsapparatuur/zelfreinigend-filter/
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een productiestilstand tot een minimum beperkt wordt”.

In vergelijking met andere industriële filters die werken met 
wegwerpfilterzakken of cartridges maakt het Self-Cleaning 
Russell Eco Filter® gebruik van een uniek zelfreinigingssysteem 
in combinatie met een filterkorf vervaardigd uit roestvrij staal. 
Dit systeem biedt aanzienlijk verbeterde doorvoersnelheden 
terwijl blokkages en afval sterk gereduceerd worden. “Het 
Russell in-line filter voldoet aan de behoeften van onze afdeling 
vloeibare emulsies en biedt een zeer hoge doorvoersnelheid 
waardoor wij onze korte productietijd kunnen handhaven en 
ons product snel kunnen leveren”, is de conclusie van Morphet.

Russell Finex produceert en levert al ruim 79 jaar zeefmachines, 
filters en separatoren om productkwaliteit te verbeteren, de 
productiviteit te verhogen, de gezondheid van werknemers 
veilig te stellen en vloeistoffen en poeders vrij te houden 
van verontreiniging. Russell Finex is wereldwijd werkzaam 
in verschillende sectoren met toepassingen in voeding, 
farmaceutische producten, chemicaliën, hechtmiddelen, 
plastisols, verf, lakken, metaalpoeders en keramiek.

Lees meer over de filtratie van vloeibare emulsies bij 
Flexcrete, of bezoek onze website www.russellfinex.com/nl

http://www.russellfinex.com/nl/case-studies/filtratie-vloeibare-emulsies-flexcrete/
http://www.russellfinex.com/nl

