
Gaasbanden worden voor ontelbaar veel 
toepassingen ingezet, bijvoorbeeld: 

• Wassen, spoelen en/of drogen van 
groente, fruit en bloembollen 

• Drogen van kruiden 
• Afwatering en wassen van vis en 

schaal- en schelpdieren
• Koelen van producten
• Filteren en zeven
• Wassen van plastic in de afvalrecyling
• Drainageprocessen. 

Assortiment 
Wellwaij gaasbanden zijn blauw van kleur 
en leverbaar in verschillende maaswijdtes:  
 
Maaswijdte Open oppervlak
500 mµ            Ca. 15,50% 
1000 mµ Ca. 30,00% 
2000 mµ Ca. 45,00%
3000 mµ Ca. 56,25%

 
De keuze voor de maaswijdte hangt onder 
andere af van de: 
- grootte van het product  
- de benodigde doorlaatbaarheid  
- de te verwerken volumes. 

Op maat geconfectioneerd 
Wellwaij levert gaasbanden op maat.  
Naar aanleiding van uw wensen en de 
toepassing, wordt uw band voorzien van 
accessoires, zoals stuursnaren, mors- en 
golfranden. Bij op- of afvoerend transport 
kunnen rechte of geknikte (vinger) 
meenemers worden aangebracht om 
terugrollen van producten te voorkomen 
en de opvoercapaciteit te verhogen.  
 
Randen worden afgedicht en verstevigd 
met een PVC, PU, PE of polyester 
zijafdichting. Voor zwaardere toepassingen 
wordt de band versterkt met lengte- en 
breedtestroken voor meer stabiliteit.  
 

WELLWAIJ GAASBANDEN 
DOORLAATBAARHEID OP MAAT

Gaasbanden worden gebruikt in vele food en non-food processen. Bij Wellwaij  
Belting kunt u terecht voor professionele polyester gaasbanden, geheel op maat  
geconfectioneerd, die optimaal bijdragen aan het productieproces van uw machine. 
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WELLWAIJ GAASBANDEN 
DOORLAATBAARHEID OP MAAT 

Levensmiddelenindustrie 
Alle gaasbanden zijn geschikt voor 
het transport van (onverpakte) 
voedingsmiddelen. Ze voldoen aan de 
strenge normeringen van de EU en FDA.  
Bovendien zijn ze olie- en vetbestendig. 
 

Chemische bestendigheid 
Onze polyester gaasbanden zijn prima 
bestand tegen verschillende chemicaliën. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? 
Neem dan vrijblijvend contact met ons  
op. Op basis van onze ervaring denken 
wij graag actief met u mee om tot een 
optimaal resultaat te komen.

  

            

VOORDELEN 
+   Geschikt voor vele food   

     en non-food toepassingen 

+   Geconfectioneerd op maat   

+   Leverbaar in verschillende  

     maaswijdtes  

+   FDA en EU conform  

+   Olie- en vetbestendig 

+   Bestand tegen verschillende   

     chemicaliën 

+   Deskundige advisering 
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