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REFERENTIES

Avenue Vésale, 8b - 1300 Wavre - België
Tel.: +32.10.23.72.90 - Fax: +32.10.23.72.91

info@safetension.com

www.safetension.com
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Wij zorgen voor de revisie, 
de reparatie en de 
verbetering van uw 
pompen en mechanische 
dichtingen. 
Vanaf de demontage tot 
het opnieuw starten van 
uw pomp, we doen alles.

We herstellen beschadigde 
metaal- en betonnen 
oppervlakten en 
beschermen deze tegen 
slijtage, erosie, corrosie en 
chemische aantasting 
door het aanbrengen van 
de juiste coatings en /of 
epoxyharsen.

VOORSTELLING

Gesterkt door een ervaring van meer dan 20 jaar op het 
gebied van pompen, afdichtingen van pompen en 
kleppen, voorspansystemen, hydraulische afdichting, 
onderhoudsproducten en filtratie, beschikt              over de 
nodige technische capaciteiten om tegemoet te komen 
aan de behoeften van de industrie. 
Wilt u uw productiviteit verhogen, uw onderhoudskosten 
verminderen en uw installaties betrouwbaarder maken? 
Wij hebben hiervoor de technische kennis en de 
geschikte oplossingen.

HERSTELLINGSDIENST VOOR 
INDUSTRIËLE POMPEN DIENST COATING
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Dicht uw schroefdra-
den af met de 
Chesterton GoldEnd® 
Tape

Bescherm uw pomplagers 
met de Chesterton® 30K 
dichtingen

Verminder uw 
stilstanden door de 
Chesterton® split 442 
mechanische 
dichtingen te gebruiken

Verminder uw exploitatiekosten met 
Blackmer System One® hoge rendement 
pompen

Maak uw mechanische dichtingen 
betrouwbaarder met de Chesterton® S10 en S20
cartridges

TECHNISCHE OPLOSSINGEN OP MAAT

Verbeter de levensduur 
van uw hydraulische en 
pneumatische 
dichtingen met de 
polymeerdichtingen 
van Chesterton®

Verwijder snel en zonder 
beschadigingen de 
koordpakking uit de 
stopbuskamer van 
pompen en dichtingen 
met de WaterJet  

Breng uw grote 
schroefverbindingen 
op een gemakkelijke 
en precieze manier op 
spanning door gebruik 
te maken van het  
Superbolt® 

voorspansysteem

Verhoog de 
levensduur van uw 
lagers met de 
Labyrintdichtingen van 
InproSeal®

Filter uw voedings-, 
farmaceutische en 
chemische vloeistoffen 
met onze filters

Visu 14

ONZE LEVERANCIERS:

Gebruik de SpiralTrac® om de 
vervuiling in uw vloeistoffen weg 
te houden van uw pakking of 
mechanische dichtingen  

Verminder uw onderhouds-
kosten en de slijtage van 
uw asbussen met de 
koordpakking 1730 Nomex 
van Chesterton®

Herstel en bescherm 
uw pompen met de 
composiet coatings 
ARC 858 en 855 

Verleng de 
levensduur van uw 
koordpakkingen met 
de SuperSet kit

Duurzame en betrouwbare 
dichting van uw viskeuze 
vloeistoffen en poeders 
dankzij de 30KC cartridges

HYDRO TECHNOLOGY
SYSTEMS  

Water Jet
Packing Extactor
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