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Waarom IQ-BOND?

ROARTIS staat voor innovatieve en
kwalitatieve lijmen voor elektronische
en industriële toepassingen,
ontwikkeld en geproduceerd in
Europa, voor veeleisende
toepassingen met een hoge
betrouwbaarheid!
ROARTIS IQ-BOND lijmen en IQ-CAST gietharsen worden reeds
vele jaren gebruikt in betrouwbare toepassingen en markten zoals
de luchtvaart, medische sector, ruimtevaart, defensie, energie,
auto-assemblage en industriële elektronica.
Onze productportfolio omvat:
• Elektrisch geleidende lijmen,
• Isolerende lijmen,
• Thermisch geleidende lijmen en harsen,
• Hoog temperatuursbestendige lijmen,
• Underfills,
• Glob top en Dam & Fill harsen,
• Gietharsen,
• Vlamvertragende materialen, UL94-V0 gecertificeerd,
• Optisch heldere lijmen en coatings,
• UV-uithardende lijmen en inkten.
Indien u over uw specifieke toepassing met één van onze
lijmexperten wilt overleggen, neem dan zeker contact met ons
op.
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IQ als in "Innovation & Quality"
Roartis'lijmen worden vooral gebruikt in elektronische en
industriële toepassingen die blootgesteld worden aan een
extreme en veeleisende omgeving. Om blijvend tegemoet te
komen aan de toekomstige eisen van onze klanten, hechten we
veel belang aan continue innovatie en geven we de grootste
aandacht aan hoge kwaliteitsstandaarden.
Formulaties "Op Maat"
Roartis ontwikkeld klantspecifieke lijmen en harsen "op maat",
zelfs voor toepassingen met een laag verbruiksvolume. We
hechten in onze ontwikkelingen veel belang aan het vinden van
technische oplossingen voor toekomstige applicaties. Op die
manier zijn we in staat om producten te ontwikkelen die alsmaar
sneller, goedkoper en performanter worden. In het geval dat
bepaalde leveranciers producten uit de markt nemen, biedt
Roartis tevens de mogelijkheid om vervangmaterialen te
ontwikkelen.
Flexibiliteit
Heeft uw huidige leverancier grote minimale bestelhoeveelheden
of lange levertijden? Moet u weken wachten op een antwoord
met betrekking tot uw technische vragen? Roartis is gekend voor
zijn grote flexibiliteit en snelle besluitvorming. We werken met
kleine minimale bestelhoeveelheden, zeer korte levertermijnen en
reageren snel op de markt.
Geproduceerd in Europa
Roartis ontwikkelt en produceert in Vlaanderen (België), in het
hart van Europa. Deze geografische ligging heeft ons, zeker in
onze opstartfase, toegelaten snel te groeien door nauw samen te
werken met Europese klanten. Ondertussen kunnen we met trots
zeggen dat 85% van onze jaarlijkse omzet export gerelateerd is en
dat we wereldwijd actief zijn.
Technische ondersteuning
Heeft u problemen om een persoon, met kennis van zaken in de
lijmsector, aan de lijn te krijgen wanneer u contact opneemt met
uw huidige leverancier? Roartis stelt alles in het werk om te
verzekeren dat het personeel en de distributiepartners echte
lijmexperten zijn. Zodat we uw behoeften begrijpen en kunnen
helpen een geschikte oplossing te vinden.
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