
DUNLOP ULTIMA
INDUSTRIËLE RUBBER BEKLEDING

WERELDWIJDE STANDAARD VOOR 
KWALITEIT EN DUURZAAMHEID

DUNLOP ULTIMA INDUSTRIËLE RUBBER BEKLEDING
is speciaal ontworpen om voor de meest uiteenlopende toepassingen een 
duurzame oplossing te bieden:

 ■ Bekleding en afdichting

 ■ Bescherming tegen slijtage & corrosie

 ■ Zijafdichting

 ■ Trommel bekleding

HECHT SYSTEEM
Dunlop Ultima is aan te brengen op de meeste materialen, wanneer gebruik 
wordt gemaakt van een goede kwaliteit koudlijm. In toepassingen waar Ultima 
met plaklaag (AL) gebruikt wordt, is het tijdrovende schuren overbodig. De 
plaklaag is beschermd met een koudlijm, waardoor het rubber snel verwerkt 
kan worden. De combinatie van hoge kleefkracht en uitstekende treksterkte 
van de plaklaag verzekeren een maximale hechting en hoge betrouwbaarheid. 

TROMMEL BEKLEDING
Doordat het gemaakt is van een uitzonderlijk slijtagebestendige topkwaliteit 
rubber, heeft Dunlop Ultima trommel bekleding een uitstekende levensduur 
en prestatie. Het diamant profiel zorgt ervoor dat vocht gemakkelijk wegloopt 
en dat er geen materiaalophoping of slip kan ontstaan tussen de band en 
de trommel. De bekleding beschermt de trommel, zodat onderhoud op tijd 
gepland kan worden, voordat er schade aan het metaal ontstaat.

TELEFOONDIENST
+31 (0) 512 585 555
Als onze klanten onze hulp of ons advies nodig hebben, zijn we nooit verder weg dan een telefoontje. Deze 
service is zeer goed ondersteund door ons uitgebreide netwerk van Dunlop geautoriseerde distributeurs, service 
firma’s en goedgekeurde agenten.

MEER INFORMATIVE
WWW.DUNLOPCB.COM

Onze industriële rubber bekleding is gemaakt 
van topkwaliteit slijtagebestendige rubber. 
Daardoor heeft Dunlop Ultima een uitstekende 
levensduur en prestatie. Het is beschikbaar 
in vlakke uitvoering met een hardheid van 40 
Shore A of 60 Shore A met of zonder plaklaag 
(AL) en met diamant profiel in een hardheid van 
60 Shore A. Dunlop rubber bekleding is speciaal 
ontworpen om voor de meest uiteenlopende 
toepassingen een duurzame oplossing te 
bieden:

 ► Exclusief geproduceerd in Nederland

 ► Uitstekende slijtagebestendigheid

 ► Veilig in gebruik, voldoet aan Europese 
regelgeving mbt chemische stoffen 
(REACH)

 ► Bestand tegen ozon (EN/ISO 1431)

 ► Uitstekende hechting

 ► Weinig onderhoud / eenvoudig schoon te 
maken

 ► Snel en eenvoudig online te bestellen
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2 JAAR GARANTIE



TECHNISCHE INFORMATIE
Ultima 40 Ultima 60 Ultima 60 PL

Dichtheid (kg/dm3) 1.05 ± 0.05 1.13 ± 0.05 1.15 ± 0.05 DIN 53479

Hardheid (Shore A) 40 ± 5 60 ± 5 60 ± 5 DIN 53505

Slijtage (mm3) 130 120 130 DIN 53516

Treksterkte (MPa) 18 15 14 DIN 53504

Rek (%) 650 420 350 DIN 53504

Ozon bestendigheid 100% 100% 100% ISO 1431

Kleur Rood Zwart Zwart ---

Dikte (mm) Breedte (mm) Lengte (m) Artikelnr. zonder plaklaag (AL) Artikelnr. met plaklaag (AL)

Ultima 40
6 2000 10 9540U06 9540UA06
8 2000 10 9540U08 9540UA08

10 2000 10 9540U10 9540UA10
15 2000 10 9540U15 9540UA15
20 2000 10 9540U20 9540UA20

Ultima 60
6 2000 10 9560U06 9560UA06
8 2000 10 9560U08 9560UA08

10 2000 10 9560U10 9560UA10
12 2000 10 9560U12 9560UA12
15 2000 10 9560U15 9560UA15
20 2000 10 9560U20 9560UA20

Ultima 60 PL
8 2000 10 N/A 9560UPL08

10 2000 10 N/A 9560UPL10

CUSTOM-MADE
Bij Dunlop produceren we onze eigen rubber en maken we alle 
producten in onze eigen fabriek in Nederland. Hierdoor hebben 
wij de volledige controle over de kwaliteit en zijn we in staat 
om klant specifieke oplossingen aan te bieden als dat nodig is. 
Hierbij kunt u denken aan diktes van 3mm tot en met 40mm en 
rollengtes tot 100m, afhankelijk van de gekozen dikte.

TECHNICHE ONDERSTEUNING
Wanneer u een Dunlop product koopt, krijgt u meer dan alleen 
een kwaliteitsproduct, omdat Dunlop over één van de meest 
ervaren en hoog opgeleide teams in de branche beschikt. Ons 
werelwijde team van specialisten en toepassingsengineers 
levert een ongeëvenaard niveau aan service, technisch advies, 
begeleiding en praktische ondersteuning.

HET ULTIMA ASSORTIMENT

Alle informatie in deze brochure geeft naar ons beste weten en zo accuraat mogelijk, de laatste techni-
sche ontwikkelingen weer. Sommige producten kunnen echter inmiddels achterhaald zijn door recentere 
technische ontwikkelingen. Wij kunnen niet verantwoordelijk gehouden worden voor aanbevelingen die 
uitsluitend op de inhoud van deze brochure zijn gebaseerd. 
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