
 

Bovenstaande informatie is bedoeld om U te helpen bij het kiezen van het meest geschikte product voor een bepaalde applicatie. Het is de 

verantwoordelijkheid van de gebruiker om de producten te testen onder eigen  drukomstandigheden. Aansprakelijkheid voor verlies of schade kan niet 

geaccepteerd worden, omdat drukomstandigheden buiten onze controle liggen. 

PerfectPack RXO / RXO-Z 
Compressibele ondervulling voor lakcilinder
 

 

Productinformatie 

 

Lakrubberdoeken en lakplaten worden meestal 

voorzien van flexibele ondervullingen om de 

vereiste montagehoogte te bereiken. Meestal 

moeten deze telkens opnieuw worden gemonteerd 

als de lak vorm wordt gewijzigd. 
 

Een ondervulling voor de lakcilinder elimineert 

deze vermoeiende taak, omdat deze zonder 

problemen lang op de cilinder kan blijven zitten 

(meestal zes maanden). De tijdwinst is aanzienlijk 

omdat alleen het lakrubber of de lakplaat wordt 

vervangen. Bovendien beschermt de innovatieve 

PerfectPack RXO uw lakplaten en compenseert 

eventuele dikteverschillen. De kwaliteit van uw 

lakresultaat is zichtbaar verbeterd. 
 

 

De PerfectPack RXO is een ondervulling die 

zorgvuldig is afgestemd op uw individuele 

toepassing, het enige wat u hoeft te doen is de 

vereiste insteekdiepte en de dikte van uw lakplaat 

door te geven, en vervolgens kiezen tussen een 

zelfklevende  of een niet-zelfklevende versie.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Gebruiksaanwijzing 

 

De niet zelfklevende versie van PerfectPack RXO 

wordt aangebracht op dezelfde wijze als 

gekalibreerd onderlegkarton. 

 

De zelfklevende versie wordt op de volgende wijze 

geïnstalleerd: 
 

● Reinig en ontvet de cilinder 

● Verwijder 15-20 cm van de zelfklevende rug van de 

PerfectPack RXO aan de zijde van de grijpers. 

● Verkleef de PerfectPack RXO aan de kant van 

grijpers 

● Verwijder hierna gedeelte voor gedeelte de 

zelfklevende rug en wrijf ondertussen het 

onderdoek aan vanuit het midden naar de 

zijkanten om luchtbubbels te vermijden. 

 

Voordelen 

 

● Eenvoudige bediening 

● Individuele samenstelling 

● Beschermt de lakrubbers 

● Absorbeert trillingen 

● Vermindert schade door inslaan 

● Extreem duurzaam 

 

Leverbare diktes 

 

● 1,50 mm 

● 1,65 mm 

● 1,85 mm 

● 2,00 mm 

● 2,10 mm 

● 2,25 mm 

 

Bestellen? 

 

Per telefoon: +31 (0)33 – 455 75 01 

Per mail: order@beijersbergen.com 


