
Produtos para Plansifters

Sob o nome SEFAR NYTAL, oferecemos uma vasta linha de tecidos específicos para
plansifters. Nossos tecidos de malha aberta de poliéster, poliamida e arame estão
disponíveis sob medida bem como em rolos.

Características do Produto

Soluções de fabricação e tecido

Com mais de 180 anos de experiência na fabricação de tecidos de precisão, a Sefar
agora oferece a tecnologia de tecidos líder na indústria de moagem, do fio ao tecido,
ajustados com precisão para cada tipo de plansifter. A gama de produtos inclui
tecidos de PET, PA e arame (malha de metal) para a separação eficiente em todas
etapas de seu processo. Todos os tecidos estão em conformidade com as
regulamentações vigentes da FDA e da UE.

SEFAR NYTAL PA-GG SEFAR NYTAL PA-MF SEFAR NYTAL PA-
Milling

Tecido de gaze SEFAR
NYTAL

Malha de metal SEFAR
NYTAL

Mangas de conexão
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Mangas de conexão

As mangas de conexão dos tecidos SEFAR TETEX MULTI oferecem conexões
permanentes, seguras e flexíveis entre a máquina de separação e as entradas e
saídas dos plansifters ou outros purificadores e máquinas de limpeza. Esses
componentes desenvolvidos com fins específicos garantem um ajuste preciso na
conexão. É possível produzir sob encomenda mangas de conexão que atendam às
normas e regulamentações da indústria alimentícia.

Acessórios

A Sefar também oferece uma vasta linha de acessórios para a melhor aplicação do
tecido. Por exemplo, o uso das mesas de tensionamento SEFAR Pneumapp 2 e
SEFAR Tensocheck 100-R juntamente com adesivos Quicktal garante uma excelente
cobertura do quadro da sua tela.
Nossa grande seleção de limpadores de tela garantem o alto rendimento.
Além disso, é possível encontrar uma ampla variedade de outras ferramentas úteis.

SEFAR Tensocheck Sistemas de tensionamento Sefar
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SEFAR Quicktal

Soluções de filtro Sefar para OEM

Nossos produtos atendem às necessidades específicas dessas aplicações de
filtragem e estão funcionando com sucesso em todo o mundo em todas as marcas
conhecidas de plansifter e OEMs, tais como:

Alapala Bühler Great Western Golfetto

Mill Service Ocrim Omas Sangati Berga

Ugur
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Compatibilidade com alimentos

Os tecidos SEFAR NYTAL das séries PA e PET são
feitos de fios que contêm apenas substâncias
reconhecidas como seguras para utilização com
alimentos.

Diretrizes e normas relevantes:

Código de Regulamentações Federais da FDA - EUA, Alimentos e Drogas, Art. 21,

Seção 177.1500 para PA, 177.1630 para PET (materiais alimentícios adicionais

indiretos: polímeros)

Regulamentação (UE) Nº 1935/2004 da Comissão datada de 27 de outubro de

2004 sobre materiais e artigos feitos de plástico que entram em contato com

alimentos

Regulamentação (UE) Nº 10/2011 da Comissão datada de 14 de janeiro de 2011

sobre materiais e artigos feitos de plástico que entram em contato com alimentos

Os tecidos da linha de malhas de metal da SEFAR NYTAL são feitos de arame de
aço inoxidável e são classificados como seguros para o uso com produtos
alimentícios.

Os tecidos de metal da linha de malhas de metal da SEFAR NYTAL atendem às
seguintes recomendações:

Código de Regulamentações Federais da FDA – EUA, Alimentos e Drogas, Art.

21, Seção 110.40, alimentos para consumo humano, parágrafo 110, subparágrafo

C: Maquinário

Recomendação EU de 13 de fevereiro de 2002 – 'Diretrizes para metais e ligas

que entram em contato com alimentos'
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Nossas subsidiárias e representantes em todo o mundo têm o prazer de orientar
nossos clientes individualmente.

CONTATO

Contato local
Formulário de contato
Enviar email

Por favor contacte-nos para mais informações:
Tel. CH: +41 71 898 5700
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Sefar AG
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9425 Thal – Switzerland
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Fax: +41 71 886 3504
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