De tocht afdichtingen van EM-FLEX voor de dock deuren en levelers waren best een investering,
maar we hebben toch besloten deze te laten plaatsen. Nadat onze energie adviseur er aan gerekend
had, bleek dat deze investering in ons geval een terug verdientijd te hebben van ongeveer 1,5 jaar.
Want een koelmagazijn op 5 graden houden kost veel energie, en goede afdichtingen spelen een
belangrijke rol.
Maar ook tegen ongedierte als muizen blijkt de afdichting prima te werken en wij (en ook Rentokil)
zijn hierover zeer tevreden.
Het gladde gewapende canvas blijkt in tegenstelling tot rubber niet door te knagen door bv muizen.
We hebben wel wat problemen gehad met de bevestiging bij een aantal kopse kanten van de
leverers.
Want als er te veel roest zit blijkt de magnetische werking niet voldoende en blijven de
afdichtingsflappen niet op hun plaats zitten.
Mede doordat er op de kopse kanten weinig ‘oppervlakte’ is voor de bevestiging.
Door hier de flappen te verlijmen is dit probleem door EM-FLEX keurig opgelost.
Doordat overigens het materiaal aan de buitenzijde erg glad is, heb ik meer vertrouwen in deze
afdichting dan in de oude rubber afdichting.
Vooral bij bewegende afdichtingen zoals levelers. Waarbij er als het ware steeds aan het rubber
getrokken wordt, veroorzaakt door de hoge wrijvingscoëfficiënt van rubber. En doordat het rubber
hard wordt gaat het na verloop van tijd scheuren en losraken. Het gladde gewapende canvas van EMFLEX heeft hier geen last van.
Kortom, wij zijn tevreden, en na een jaar wijst niets erop dat de geschatte levensduur van 10 jaar niet
gehaald kan worden.
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