Opstoptechnologie voor parket
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Machinaal vullen van noesten in parket
De PAR-Filler® is een machine voor het vullen van noesten en barsten in parket
vloerdelen. Voor de PAR-Filler® ontwikkelde CSP Engineering een speciale scanner die de imperfecties in het oppervlak van houten vloerdelen nauwkeurig in
kaart brengt en de posities ervan naar 2 applicatoren stuurt. Voor het vullen van
de noesten en barsten werd een applicator ontwikkeld die houtpasta onder hoge
druk in de imperfecties perst. De PAR-Filler® werkt in doorloop en kan door
1 operator bediend worden. Voor het aan- en afvoeren van vloerdelen zijn er
diverse mogelijkheden, van halfautomatisch tot volautomatisch, afhankelijk van
de vereiste capaciteit en van de inpassing van de machine in de productie.

Voordelen
• Reductie van de personeelskost
• Hogere productiecapaciteit
• 1 operator, geen specifieke vaardigheden zijn vereist
• Snel wisselen tussen kleuren,
zonder productverlies, zonder
spoelen van leidingen
• Ecologisch 1-component vul-

Technische informatie

middel, benadert de structuur en

Capaciteit

185.000 à 250.000 m²/shift/jr

Vloeroppervlakte PAR-Filler met
standaard configuratie voor aanvoer
en terugvoer:

12 m x 4 m

lengte product

400/500 mm - 3000/7000 mm

Breedte product

75 mm - 300 mm

Dikte product

9 mm - 30 mm.

absorptie van hout
• Klaar voor gebruik en beschikbaar in cartouches die in de
applicator worden geschoven
• Uitermate kwaliteitsvol resultaat
bij 1-productie doorgang dank zij
de nieuwe injectietechniek
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CosmetiWood, dé houtvulpasta voor
de parketindustrie

Een unieke
vulmachine voor
houten planken

Tegelijkertijd met de PAR-Filler® werd CosmetiWood® ontwikkeld, een nieuw
en oplosmiddelvrij houtvulmiddel. CosmetiWood® heeft na het drogen een

De combinatie van injecteren

hardheid en porositeit zoals hout, absorbeert mooi oliën en kleursel, hecht

onder druk en de unieke eigen-

uitstekend en krimpt nauwelijks, zelfs bij grote noesten. Bovendien laat Cos-

schappen van CosmetiWood®

metiWood® zich goed schuren of schaven en brokkelt het niet uit. Het bevat

zorgen voor topkwaliteit van

geen oplosmiddelen en is niet schadelijk voor mens en milieu. CosmetiWood
is een gebruiksklaar houtvulmiddel voor het vullen van noesten of barsten. Het
houtvulmiddel wordt geproduceerd in 6 kleuren en voor grote volumes kan

het vulproces. Daardoor worden
vloerdelen met 1 productie-doorgang uitermate goed gestopt.

kleur “op maat” aangemaakt worden. CosmetiWood is beschikbaar in emmers
van 10kg voor manueel gebruik en in cartouches voor machinaal gebruik in de
PAR-Filler®.

De PAR-Filler® is geschikt voor
middelgrote tot grote productiebedrijven.
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