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EMIN ADIMLARLA
Tüm üretim aşamalarında.



Dünya Çapında Kalıplama Verimliliğinde Yenilikçi 
Teknoloji.

GENİŞ  ÜRÜN PORTFÖYÜMÜZ  
Kapsamlı ürün yelpazemizdeki kalıp ayırıcılarımız 
sayesinde imalatta yaşadığınız zorlukların üstesinden 
gelebiliyoruz. Uzman teknik satış kadromuz, ürettiğiniz 
tabanların cilt , desen , üretim sonrası boyanabilirlik  veya 
çevresel etkisine dayalı olsun, operasyonlarınız için en iyi 
çözümü bulmanızda size rehberlik edecektir.

YÜKSEK ÜRÜN KALİTESİ İÇİN 
KALIP AYIRICILAR  
Geniş ürün yelpazemizde bulunanan su bazlı ve solvent 
bazlı kalıp ayırıcılarımız kalıp ve ekipman ömrünüzü 
arttırır, yüzey kalitenizi yüksek seviyelere çıkarır ve ıskarta 
oranlarınızı düşürür.

Chem-Trend geniş bir endüstriyel uygulama yelpazesi için yüksek performanslı işleme araçlarının 
geliştirilmesi, üretimi ve tedarikinde küresel bir pazar lideridir. Verimliliğinizi artırmak için dünya 
genelinde endüstri ve pazarlardaki müşterilere katma değer sağlayan çözümler üretiyoruz.

Verimliliğinizi en iyi hale getirmek için hem PU düşük basınçlı döküm hem de PU direkt 
enjeksiyonlu ayakkabı tabanı imalatı süreçlerinizde size özel teknolojik çözümler sağlıyoruz. 
Aşağıda ürünlerimiz hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

KALIP TEMİZLEYİCİLER
Kalıp temizleyici ürünlerimiz kalıplarınızda ki vaks, silikon 
yağ,  poliüretanı ve poliüretan kalıntılarını güvenli bir 
şekilde temizler.

GÜÇLÜ BİR EKİP: KALIP 
SIZDIRMAZLIK MADDELERİ VE 
MACUNLAR
Chem-Trend kalıp sızdırmazlık maddeleri ve hazırlama 
macunları kalıplama işlemleri esnasında mekanik ve 
kimyasal yapışmayı önler. Ayakkabı tabanı imalatınızı 
iyileştirmek ve optimize etmek için etkili bir altyapı 
sağlarlar.



Teknolojiler; uygulama ve işleme koşullarına 
göre özelleştirilebilir:
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Chem-Trend’in poliüretan ayakkabı tabanı üreticilerine 
şu çözümleri sunar:
• Doğrudan takma ve çift yoğunluklu üretim için 
polyester veya polieter sistemleriyle mükemmel parça 
ayırma
• Müşteri talebine yönelik optimum parlaklık seviyesi  
ve yüzey cila kalitesi
• Kalay içermeyen formüller 

• Yapıştırma gibi ikincil işlemlerle uyumluluk
• Daha düşük ıskarta oranı
• Daha temiz kalıplar
• Daha az arıza süresi
• Daha yüksek parça kalitesi
• Düşük VOC emisyonları 
• Su veya solvent bazlı ürünler
• Daha temiz, daha güvenli çalışma ortamları

AVANTAJLARINIZ

AYAKKABI ÜRETİMİNDE 
KULLANILAN MALZEMELER
Ayakkabı üretiminde kullanılan malzemeler küresel trendler 
kadar çeşitlidir.

Chem-Trend ayırıcı maddeleri, tüm poliüretan tabanlıklar, 
birim tabanlar, doğrudan takılan tek ve çift yoğunluklu 
tabanlar ve terlikler için önerilir.

Poliüretan - Polyester ve Polieter PU sistemleri
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