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APODIS SZŰRŐPAPÍROK

Szűrőpapír kínálatunk 400 különböző kivitelt 
foglal magában! Ezáltal minden alkalmazási 
területen az Önök számára optimális szűrést 
tudunk kiválasztani.

A szűrőpapírok hűtő-kenőanyagok, híg ola-
jok, mosófolyadékok, lúgok / kemény vizek, 
stb. tisztítására alkalmasak.

A hűtő-kenőanyagok szűrése, legyen az 
emulzió vagy olaj (pl. fúrásnál), számos 
előnyt kínál.

Egyrészt a hűtővízkörforgásból kiszűrésre 
kerülnek a durva részecskék (forgács), 
melyek a keringető szivattyúkat tennék 
tönkre. Másrészt a megfelelő szűrőpapírral a 
finom részecskék is kiszűrhetők a hűtővízből, 
melyek igen nagy kockázatot jelentenek 
és jelentős károkat okozhatnak a gépek 
vezetőszánjaiban és a megmunkálószerszá-
mokban.

Az APODIS szűrőpapírokat (textilrost 
szűrőanyagok) szilárd anyagok folyadé-
kokból való kiszűrésére használják, főleg a 
forgácsoló megmunkálásoknál, mint például 
a köszörülés, marás, esztergálás, fúrás és 
honolás. 

A megmunkálási folyamatok hűtésére és ke-
nésére használt értékes emulziók optimális 
szűrést követelnek.

A felhasználásonként eltérő átfolyás 
mennyiségek, szemcseméretek, viszkozitás 
és tisztasági fok vezetnek az alkalmazásra 
kerülő szűrőpapírok meghatározásához.



A viszkóz szűrőpapírok kötőanyaggal rögzített, klórmentes és környezetbarát viszkózszálakból készülnek. Magas pórusvolumenükből fakadóan 
a megmunkálási folyamatokban résztvevő folyadékok durva és közepesen finom szűrésére alkalmasak. 

Jó tárolóképességük révén a viszkóz szűrőpapírok univerzálisan használhatóak.

VISZKÓZ SZŰRŐPAPÍROK

STANDARD KIVITELEK:

Felületsúlya 20 - 60 (g/m²)*
Tekercshossz 100 - 200 (m)*
Szélessége 300 - 2300 (mm)*
Rögzítése Kötőanyaggal

(kb. 20%-os)

*kérésre más méretben

ELŐNYEI/JELLEMZŐI:

 ▪ nagy pórusvolumen
 ▪ durva és közepesen finom szűrés
 ▪ jó tárolóképesség
 ▪ univerzális használhatóság
 ▪ klórmentes és környezetbarát 
 ▪ ideális az emulzióhoz

Ez a szűrőpapír polipropilén szálakból áll, melyek termikusan és mechanikusan vannak egymáshoz rögzítve. Különleges rögzítése révén a 
viszonylag alacsony felületsúlya ellenére rendkívül erős és mérettartó.

A polipropilén szűrőpapírok savak, lúgok, kemény vizek és a nyitott pórusai révén ásványolajok és magas idegen-olajtartalmú folyadékokhoz 
használhatók.

POLIPROPILÉN SZŰRŐPAPÍROK

STANDARD KIVITELEK:

Felületsúlya 20 - 70 (g/m²)*
Tekercshossz 100 - 250 (m)*
Szélessége 300 - 2300 (mm)*
Rögzítése Termikus-mecha-

nikus

*kérésre más méretben

ELŐNYEI/JELLEMZŐI:

 ▪ nagy szilárdság és mérettartás
 ▪ univerzálisan használható
 ▪ lúgokhoz, savakhoz kemény vízhez is 

ideális
 ▪ ásványi olajokhoz igen jó
 ▪ nem tartalmaz kötőanyagot



A poliészter szűrőpapírok végtelenített poliészter-szálakból állnak, melyek termikusan vannak rögzítve, szilárdságuk ez által hossz és ke-
resztirányban nagy és ezen kívül laminálásra alkalmasak.

Tekintettel arra, hogy a poliészter szűrőpapírok 100 %-ban poliészter-szálakból állnak, nedvesség- és gombaállóak és kb. 130°C-ig hőállóak.

POLIÉSZTER SZŰRŐPAPÍROK

STANDARD KIVITELEK:

Felületsúlya 17 - 70 (g/m²)*
Tekercshossz 50 - 250 (m)*
Szélessége 300 - 2300 (mm)*
Rögzítése Termikus rögzítés 

*kérésre más méretben

ELŐNYEI/JELLEMZŐI:

 ▪ nagy szakítószilárdság
 ▪ vegyszerálló és laminálható
 ▪ nedvesség- és gombaálló
 ▪ 130°C-ig hőálló
 ▪ nem tartalmaz kötőanyagot
 ▪ nagy vízáteresztő-képesség
 ▪ durva forgácsokhoz
 ▪ minden berendezés típusban használható

Kevertszálas szűrőpapírjaink viszkóz és poliészter szálak keverékéből állnak. A viszkóz hányada kb. 20 %.

A szálak különleges elrendeződése révén (3 rétegben keresztirányba fektetve) ezt a szűrőpapíranyagot speciálisan a problémás anyagok, mint 
pl. az öntvények, alumínium, keményfémek, stb. szűrésére használják.

Viszkóztartalma miatt ez a szűrőpapír kinyitott állapotában még tömörebb lesz, ezáltal még több szennyeződés-részecskét képes kiszűrni a 
műveleti folyadékokból.

KEVERTSZÁLAS SZŰRŐPAPÍROK

STANDARD KIVITELEK:

Felületsúlya 60 - 150 (g/m²)*
Tekercshossz 50 - 100 (m)*
Szélessége 300 - 2300 (mm)*
Rögzítése Mechanikusan 

rögzített

*kérésre más méretben

ELŐNYEI/JELLEMZŐI:

 ▪ ideális a problémás anyagokhoz, mint 
öntvény, alumínium, keményfém és réz 

 ▪ poliészter-viszkóz keverék
 ▪ 3D-s szűrőpapír
 ▪ finomszűréshez kifejlesztve 
 ▪ nagy méretstabilitás
 ▪ emulzióhoz
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A tűzött poliészterszálas szűrőpapírokat a jó vegyszerállóság jellemzi.

A mechanikus tűzés folytán ennek a szűrőpapírnak a tárolóképessége igen magas és kiválóan alkalmas az olyan megmunkálási folyamatok, 
mint a köszörülés és honolás finom szemcséinek kiszűrésére.

Mélyszűrő hatása révén a legkisebb szemcsék is a szűrőpapír belsejében maradnak, ezzel jelentős mértékben lecsökkentve a 
szűrőberendezések tisztításának intervallumait.

TŰZÖTT POLIÉSZTER SZŰRŐPAPÍROK

ELŐNYEI/JELLEMZŐI:

 ▪ jó vegyszerálló képesség
 ▪ magas tárolóképesség
 ▪ 3D-s szűrőpapír
 ▪ nem tartalmaz kötőanyagot
 ▪ alacsony felületsúllyal is elérhető
 ▪ ideális az öntvény, alumínium, réz, 

sárgaréz, keményfém és edzett acél 
megmunkálásnál

 ▪ minden berendezés típusban használható

Szűrőpapírjainkat folyamatosan tovább fejlesztjük! 

Az innovatív 3D szűrőpapírjaink éppen az olyan problémás anyagoknál 
meggyőzőek, mint az öntvény, sárgaréz, alumínium, keményfém, sőt az üveg is.

STANDARD KIVITELEK:

Felületsúlya 40 - 300 (g/m²)*
Tekercshossz 30 - 150 (m)*
Szélessége 300 - 2300 (mm)*
Rögzítése Mechanikusan 

rögzített

*kérésre más méretben

SZŰRÉS
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3D-S SZŰRÉS

A 3D-s szűrésnél a szűrőhatás legna-
gyobb része a felületen mechanikus- és a 
szűrőanyag belsejében adszorpciós úton 
történik. A szűrő felépítésétől függően azon 
szilárd részecskék igen nagy részét is 
kiszűri, melyek lényegében a szűrő geo-
metriai viszonyai miatt egyébként minden 
további nélkül átjutnának a szűrőn.

A 3D-s szűrők a szűrőközeg belsejében 
tartják vissza a lerakódásokat okozó 
részecskéket. Ennek köszönhető ezeknek 
a szűrőknek magas a hatásfoka. A szaba-
don maradó üregek fokozzák a folyadékok 
átfolyásának teljesítményét, jelentősen 
növelve ezzel a szűrőanyag élettartamát. 
Ha a szemcsék lényegesen kisebbek, mint a 
szűrő pórusai, akkor azok csak adszorpciós 
úton szűrhetők ki.

A nyomáskülönbség és a szűrő 
áteresztőképessége eközben közel állan-
dó marad. A 3D-s szűréshez kedvezően 
kiválasztott szűrőanyagot az aszimmetrikus 
pórusú szövetszerkezet jellemzi. Széles 
szemcseméret-spektrumú szilárd anyago-
knál (forgács) a 3D-s szűrők fenti előnyös 
tulajdonsága az áteresztőképességben és 
az élettartamban nyilvánul meg.  A pórusok a 
beáramlási oldalon nagyobbak és a kiáramlá-
si irányban fokozatmentesen csökkennek le.

A TERMÉSZET MUTAT PÉLDÁT NEKÜNK3D-s szűrőpapír
keresztmetszete

Szálas szerkezet
Az aszimmetrikus pórusszerkezet ép-
pen a széles szemcse-spektrumoknál 
előnyös az áteresztő-képesség és az 
élettartam szempontjából

Mélyszűrő hatás
A 3D-s szűrőpapírunkkal a szűrőközeg 
teljes mélységét kihasználjuk. 
Ez jelentősen megnöveli a leválasztás 
hatásfokát.

SZŰRÉS
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3D-S SZŰRÉS

STANDARD SZŰRÉS 3D-S SZŰRÉS

3D SZŰRŐTERMÉKEINK

Poliészter szűrőpapír

Kevertszálas szűrőpapír

Szűrőtáska

Forgácsolásnál a 3D-s szűrő-termékeink a 
következő előnyöket kínálják Önöknek:

Éppen a problematikus anyagok, mint 
az öntvény, alumínium, keményfém, réz 
és üveg megmunkálásánál keletkeznek 
olyan finom szemcsék, melyek hagyomá-
nyos szűrőpapírokkal nem szűrhetők ki a 
hűtőfolyadékokból. Ezek károsítják a gép 
vezetékeit, a szivattyúkat és a szerszámokat. 
Ennek következményei a magas állásidő 
ill. javítási költségek, a szerszámok és a 
drága hűtő-kenőanyagok gyakori cseréjének 
többletköltsége. 

A 3D-s szűrőpapírok aszimmetrikus 
pórusszerkezetének köszönhetően teljes 
mélységükben képesek leválasztani a 
szennyeződés részecskéit. A finom szem-
csék a szűrőpapír belsejében folyamatosan 
fennakadva egy egyenletes masszát (süte-
mény) alkotnak, tovább fokozva a leválasz-
tás hatásfokát.

De az öntvénymegmunkálás alatt keletkező 
grafitmaradványokat valamint az alumínium-
megmunkálás szilícium maradványait is 
kiszűrik a 3D-s szűrőpapírjaink. 

Ha a 3D-s szűrőpapírjaink a finommeg-
munkálásoknál, mint pl. a honolás és a 
leppelés (tükrösítés) már elérték a határukat, 
akkor a szűrőtáskás szűréshez (teljes-áramú 
vagy Bypass) nyúlhatunk vissza.

A 3D-s szűrőtáskáink ugyanabból a 
nagyteljesítményű szűrőpapírból készülnek, 
mint a 3D-s szűrőpapírjaink. Ezek felületsú-
lya viszont lényegesen magasabb, mint a 
3D-s szűrőpapíroké és ezért még magasabb 
mélyszűrési hatásfok érhető el - ezáltal akár 
1 mikronos abszolút leválasztás-teljesítmény 
biztosítható.

SZŰRÉS


