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PVC POLYURETHAAN 

GECOATE WEEFSELS 
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PVCPOLYURETHANES

TISSUS ENDUIT

�
�
� Balayeuse de Voirie,

� Gaz d’échappement
�
� Environnement ATEX
�
� Norme ferroviaire EN 45-545

�
� Dépoussiérage non abrasif
� Désamiantage
�
� Laboratoires, sorbonnes

SERTIES

�
�
� ’essais moteur
�

MANCHETTES TEMPERATURE

MANCHETTES AIR

� ’énergie, Moteurs 
thermiques, Turbines à gaz,

� Centrales électriques
� Séchage
� Centres d’
� Cheminées industrielles

�
� ’air
� ERP (désenfumage), exigence ATEX

(sur demande)
� Classement feu/fumées 

(sur demande)

MANCHETTES ABRASION

� Industrie Alimentaire
�
� Cimenterie, béton, bois…
� Alimentateur vibrant

MANCHETTES AGROALIMENTAIRE

�
granulés, farines, acides aminés, sucre

� Mélangeurs
� Malaxeurs
� Tamiseur

MANCHES DE CHARGEMENT

� Chargement de pulvérulents pour
camions et wagons

� Cimenteries, chaux, céréales etc…

MANCHES EVENEMENTIELLE

MANCHES DE CHANTIER

� Canon à air chaud
�

hall d’ ’événement,
séminaire, ateliers

� Travaux en milieu confiné avec risques 
explosifs: citerne, cabine de peinture

�
dans les travaux publics, mise en
dépression

�
�
� Chaudronnerie, atelier mécanique

MANCHES MAINTENANCE
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