
Wellwaij Nederlanding  
Wellwaij Nederlanding is een kunststof 
schuim met een sterke en gladde  
topcoating die is voorzien van een  
polyester weefsel. De onderkant is zacht en 
veerkrachtig. Als geheel is het een soepel 
en buigzaam bekledingsmateriaal.  

Toepassing  
Nederlanding wordt gebruikt ter  
bescherming van kwetsbare producten   
in bijvoorbeeld sorteermachines, trilgoten 
en bunkers. Het materiaal kan ook dienen 
als basis voor opvangflappen en bogen op 
een Wellwaij Boogband.  

Wellwaij CareFall  
CareFall is een kunststof schuim met een 
gladde, slijtvaste, gesloten topcoating.  
Deze toplaag heeft geen polyester  
wapening, waardoor het nog elastischer  
en soepeler is dan Nederlanding.   

Toepassing  
Naast de toepassing in sorteermachines, 
trilgoten en bunkers, wordt dit  
materiaal ook toegepast als   
bekleding van machineonderdelen.

Assortiment  
Wellwaij Nederlanding is verkrijgbaar   
in de kleuren wit, zwart en blauw.  
CareFall leveren wij in zwart en blauw.  
Wellwaij CareFall is geschikt voor het trans-
port van voedingsmiddelen en voldoet aan 
de hiervoor gestelde normen van de EU. 
  
Foambekleding kan aan de hand van 
een AutoCAD tekening in vrijwel iedere 
gewenste vorm gesneden worden.   
Beide typen zijn ook verkrijgbaar in  
een zelfklevende variant. 

  
+   Multifunctioneel
+   Optimale bescherming 
+   Met en zonder polyester  
     wapening in de toplaag
+   Kan in vrijwel elke vorm  
     gesneden worden
+   CareFall is voedingsmiddelen 
     geschikt (EU-conform)  
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EEN ZACHTE LANDING MET  
WELLWAIJ FOAMBEKLEDING

Wellwaij Belting levert zacht en soepel kunststof bekledingsmateriaal ter bescherming 
van kwetsbare producten. Daarnaast helpt het materiaal onnodige slijtage, aankleving 
van producten en roestvorming te voorkomen en geluidsoverlast te reduceren. Deze 
multifunctionele foambekleding is leverbaar in 2 typen: Nederlanding en CareFall. 

VOORDELEN

Boogband gemaakt met  
Wellwaij Nederlanding

Rollen bekleed met   
Wellwaij CareFall

In verschillende  
kleuren verkrijgbaar
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