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KERNEIGENSCHAPPEN
- Statische wrijvingscoëfficiënt: EN 12195-1
 μ: 1.15 / 1.27
 Certified by AIB-Vinçotte International
 Regulations and Product Certification
- Dynamische wrijvingscoëfficiënt: VDI 2700/Blatt 14
 μ: 0.70
 Certified by VDZ GmbH Dortmund

CSA bvba is een innovatief bedrijf inzake ladingzekering. Dankzij onze jarenlange research en know-
how, kunnen we een revolutionaire oplossing bieden in de transportsector. Onze klanten zijn voornamelijk 
bedrijven uit de staalindustrie maar ook andere sectoren behoren tot onze afzetmarkt wegens het omvangrijk 
toepassingsgebied. We ontwikkelden een vernieuwend concept dat, dankzij een unieke antislipcoating, de 
wrijvingscoëfficiënt doet verhogen tot µ = 1,15 en zo uw transport op om het even welke drager veilig en ri-
sicovrij de weg opstuurt. We spelen in op de behoeften van de klanten en leveren oplossingen op maat. Het 
productieproces vindt volledig plaats in eigen productiehal met nieuw machinepark, waardoor hoge flexibili-
teit en kwaliteit gegarandeerd kunnen worden. Ons product behaalde een Europees certificaat ‘ladingzeke-
ring’ zodat uw lading internationaal, binnen het wettelijke kader, schadevrij en zorgeloos haar bestemming 
bereikt. Door de herbruikbaarheid, kunnen de verladingskosten bovendien aanzienlijk gereduceerd worden.

DOEL
- Lading zekeren tijdens logistiek en transport
- Hoge wrijving creëren tussen de SSC en het laadoppervlak
- Door de uitstekende mechanische en fysische eigenschappen meermaals inzetbaar
- Eenvoudig aan te wenden bij het laden
- Eenvoudig te verwijderen bij het lossen
- Automatisering bij het stapelen mogelijk

TROEVEN
- Reductie van manipulatiekosten
- Reductie van de sjorkosten
- Verhogen van veiligheid tijdens verladen
- Bij twee- of meerzijdige behandeling: hoge wrijving met laadoppervlak en goederen
- Hoge flexibiliteit om SSC/drager aan te wenden wegens onbeperkte vormgeving van de drager
- Vermijden van beschadigingen tijdens het laden/transport/manipulatie
- Mogelijkheid om het vereiste wrijvingsoppervlak te berekenen in relatie tot de 0.8 G kracht

CERTIFICATEN
- Statische wrijvingscoëfficiënt volgens EN12195-1 bepaald 

door een onafhankelijke partij: AIB Vincotte International SA
- Dynamische wrijvingscoëfficiënt volgens VDI2700-Bl14 

bepaald door een onafhankelijke partij: VDZ Dortmund

Wrijvingscoëfficiënt Verbetering

1 hout / SSC / staal 1.15 109%

hout / 0 / staal 0.55

2 hout / SSC / gelakt staal 1.28 137%

hout / 0 / gelakt staal 0.54

3 hout / SSC / hout 1.11 109%

hout / 0 / hout 0.53

Eén- en/of tweezijdig behandeld.
De stukken worden in de vereiste afmetingen behandeld, 

gestapeld of gestort in gitterboxen en opgestuurd naar de klant.

BESCHRIJVING
Toepassing op hout of andere dragers (kunststof/staal...). 
Ook klantspecifieke dragers kunnen voorzien of aangeboden worden.

Het hout wordt op de vereiste vochtigheidsgraad 
gedroogd waarna composietmateriaal 
wordt aangebracht op het 
oppervlak.
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