
DE KRACHT VAN EEN TOPLAAG



INTEGRALE KWALITEITSZORG
Het op de juiste wijze aanbrengen en verwerken van polyurethaan is van essentieel belang voor succes.  
Doordat wij beschikken over jarenlange expertise en ervaring met betrekking tot het toepassen en verwerken van 
polyurethaan kunnen onze klanten hier optimaal van profiteren. Kobato beschikt over een eigen laboratorium 
en de kennis om kunststof analyses en testen uit te voeren.Daarnaast hebben we een intensief contact met onze 
grondstofleveranciers om snel en adequaat in te kunnen spelen op speciale klantenwensen en op de hoogte 
te blijven van de laatste ontwikkelingen. Hierdoor kunnen we ons optimaal toeleggen op de oplossing voor uw 
specifieke probleem. 

Het tegengaan van slijtage aan installaties is van doorslaggevend belang binnen elk productieproces.  
Kobato is dé partner die samen met u werkt aan de juiste oplossing. Inventief en ondernemend.
Hiervoor gebruiken we polyurethaan, een kunststof die uitermate geschikt is voor het oplossen van  
slijtage problemen. Door onze kennis en expertise en de voortdurende investering in ontwikkeling en  
applicatiemogelijkheden kunnen we polyurethaan op 2 wijzen verwerken: 
KOBAFLEX:  Polyurethaan coating die door middel van een airless spraying methode kan worden  

aangebracht op diverse ondergronden.
KOBAFLOW:  Polyurethaan die door middel van een gietprocedé kan worden verwerkt in o.a. vormdelen. 

DE TOEPASBAARHEID IS BREED, DE VOORDELEN ZIJN DOELTREFFEND

SPUITPRODUCTEN
Kobaflex is een hoogwaardige polyurethaan bekleding die door middel van een airless  
spraying methode kan worden aangebracht op diverse ondergronden. Afhankelijk van de  
toepassing en functie kunnen we hardheden appliqueren van 70o Shore A tot 80o Shore D.  
Kobato heeft de kennis en equipement om ook op locatie te werken voor verschillende 
industrieën in binnen- en buitenland.

VOORDELEN VAN POLYURETHAAN:
 Hoge weerstand tegen slijtage
 Eenvoudiger reinigen door Anti-Stick
 Geluiddempend
 Laag soortelijk gewicht
 Hoge mechanische belasting

 Hoge chemische resistentie
 Voedingsmiddelen geschikte types 

 (  optioneel)
 Antistatisch (  optioneel)
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GIETPRODUCTEN
Kobato verwerkt een breed assortiment aan Polyurethaan-gietelastomeren, voor verschillende 
producten en toepassingen, in verschillende hardheden tussen 50o Shore A 80o Shore D.  
Voor de matrijzen heeft Kobato een eigen ontwerpafdeling die in staat is snel en tegen  
relatief lage matrijskosten kleine en middelgrote series te produceren.  

TOEPASSINGEN VAN POLYURETHANEN:
Vormdelen, wielen en diabolo’s, rollen en walsen, staf, strook en platen, maldelen, slijtblokken 
en platen, slijtstrippen, nozzlekappen, pompdelen, valpijpen, afsluiterringen, cellensluizen.


