
REPARATURSYSTEMER

www.lutze-group.com



02 LUTZE

Reparation af 
transportbånd og 
slidbelægninger 

Applikationer 

■  Reparation af skader i dæklag på tekstil- og 
stålcord transportbånd 

■

■  Dækning af mekaniske samlere 

■

■

Fordele 

■  Kun små værktøjer kræves 

■  Hurtig renseproces 

■  Hurtig hærdningstid 

■  Minimalt driftsstop på transportør 

■  Simpel håndtering, selv for uerfarne brugere 

■  Let anvendelig til svært fremkommelige steder

■  Perfekt tilpasset gummiens egenskaber 

■  Beholder med genluk 

■  God vedhæftning på næsten alle materialer 
(Venligst spørg for korrekt primer til din applikation) 

LUWIREP® 70

Beholderstørrelse 

50 ml double cartridge, incl. 2 mixing nozzles 

400 ml double cartridge, incl. 2 mixing nozzles 

LUTZE WEAR PROTECTION

Andre muligheder

■  Belægning af metaldele og mekanisk 
forarbejdning 

■  Fremstilling af prototyper 

■  Produktion af halvfabrikata og 
meget mere 

LUWIREP® 70 
70 ± 5 Shore A

Dette 2-komponent reparationsmateriale er udviklet af LUTZE. 

Især er klæbeevne og slidstyrke optimeret til gummiens egenskaber. 
Skader kan repareres på kun 40 min. Transportøren er driftsklar igen 
umiddelbart efter afslutning af arbejdet. 

 Kompatibel med alle almindelige afskrabere og 
rensesystemer 

 Gendannelse af ekstremt nedslidte områder 

 Forsegling af samlinger og kanter på gummibelægninger 

480191026

480191027

Art.-Nr.
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LUWIREP® 85

Beholderstørrelse 

50 ml double cartridge, incl. 2 mixing nozzles 

400 ml double cartridges, incl. 2 mixing nozzles 

1.400 ml 2K-hand-mixing-set

Reparation af PU 
slidbelægninger 

Applikationer 

■ Forsegling af samlinger og kanter på slidbelægninger 

■ Udligning af overgange 

■ Forstærkning af ekstra udsatte områder 

■ Reparation af skader 

Fordele 

■ Kun små værktøjer kræves 

■ Ekstrem slidstærkt 

■ Hurtig reaktionstid 

■ Anvendeligt på lodrette flader og flader 
over hovedet 

■ God vedhæftning på næsten alle materialer
(Venligst spørg for korrekt primer til din applikation)

LUWIREP® 85 
85 ± 5 Shore A

LUWIREP® 85 er idéel for lukning af samlinger og overgange af 
boltede såvel som pålimede LUWITAN® plader samt andre 
belægninger.

Grundet enestående slidegenskaber, kan LUWIREP® 85 også 
benyttes til at styrke ekstra udsatte områder.

Materialet er håndtérbart i ca. 10 min, og kan bearbejdes mekanisk 
efter hærdning.

Art.-Nr.

480191108

480191109

480191110
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Begynder sæt 

Med dette grundlæggende sæt, kan du opleve de uendelige 
muligheder i vores elastiske reparationsmateriale LUWIREP® 70. 
Sættet inkludere: 

■  5 x LUWIREP® 70, 50 ml

■ 10 x Blandehoveder 

■ Fugepistol 

■  1 stk LUTZE cleaner, 0,5 l 

■  1 stk LUWIREP® gummi primer, 250 ml 

■ Pensler 

Professionelt sæt 

■  10 x LUWIREP® 70, 50 ml

■  5 x LUWIREP® 70, 400 ml

■  Fugepistol for begge beholderstørrelser 

■  Slibemaskine, Ø 125 mm 

■  Gummi- og slibeskiver 

■  Diverse håndværktøjer 

■  2 stk LUWIREP® gummi primer, 250 ml 

■  1 stk LUTZE Cleaner, 1,5 l 

LUWIREP®-Sæt 

Art.-Nr.

LUWIREP® 70 Begynder sæt 

480380002LUWIREP® 70 Professionelt sæt

LUWIREP®-Sets

LUTZE WEAR PROTECTION

Dette avancerede sæt indeholder alt hvad der er nødvendigt, 
for en professionel reparation af transportbånd: 

Vi sammensætter gerne et individuelt sæt, der indeholder 
materialer og værktøjer til din specifikke applikation. Dette 
kan være en nyttig tilføjelse til et træningskoncept for dine 
medarbejdere. 

Spørg gerne om enkelt værktøj eller tilbehør, såsom 
fugepistoler, slibemaskiner, kompressorer, primere eller 
rensevæsker for opfyldning af dit eksisterende sæt. 

480380001
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1-dag-workshop hos et LUTZE 
servicecenter tæt på dig 

Tilpasset træningskoncept 
ud fra din applikation 

Træning Den eneste der er 
hurtigere end os, 
er dig!! 

1/2-dag-workshop 
hos dig 

Hvis din plads er begrænset, kan vi byde dig velkommen i et af vores 
servicecentre. Du vil lære at håndtere LUWIREP®, og få et detaljeret 
indblik i praksis med transportbånd. 

Vi træner dit personale – enten på dit værksted eller på dit anlæg. 
Udover håndtering af LUWIREP® og selve reparationen, vil vi fokusere 
på dine specifikke opgaver. On-site vil vi have den bedste mulighed 
for at give praktiske tips om værktøjer og procedurer baseret på de 
givne omstændigheder. 

I denne workshop udvikler vi en individuel og praktisk løsningspakke. 
Resultatet vil være et løsningsmix, der kan omfatte et særligt 
værktøjssæt, regelmæssige træninger og nye procedurer, der unikt 
passer til din applikation. 



Conveyor technology

Plastics technology

                      wear protection

                           spray coating

                     repair systems

Water jet cutting

Service

LUTZE Group tilbyder omfattende udvalg af produkter og 
service inden for transportør og kunststof teknologi.

■

■

■

■

■

■
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■

Management system for safety,
health and environmental
protection
Certified according to the
SCC** Standard


