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Biesterfeld your Polymer Coach
Biesterfeld Plastic biedt een uitgebreid productfolio met
innovatieve materialen, kennis, kwaliteit en service.
Biesterfeld Plastic werkt nauw samen met wereldwijd gevestigde
topfabrikanten van kunststoffen. Hierdoor beschikken wij over
een uitgebreid productfolio met zowel standaard kunststoffen
als technisch hoogwaardige kunststoffen.
Door onze exclusieve partnerships kunnen wij u als verwerker
van kunststoffen een netwerk bieden van toeleveranciers
met grote technische kennis en adequate ondersteuning.
En natuurlijk beschikken wij over een zeer groot logistiek netwerk
in Europa, waardoor wij u snel kunnen bevoorraden.
Onze productmanagers en regionale verkoopteams staan voor u
klaar. Uiteraard beschikken zij over de laatste technische kennis
over kunststoffen, maar door hun uitgebreide ervaring kunnen zij
u ook ondersteunen bij diverse kunststofverwerkende technieken,
zoals spuitgieten, extrusie en blowmoulding.
Gedegen kennis, kwaliteit en service, gekoppeld aan een groot
pakket aan materialen. Waar wacht u nog op?
Wij bouwen graag een duurzame relatie met u op.
Biesterfeld Plastic Benelux B.V. is de leverancier van:
BASF:
PS (Polystyrene)
TPU (Elastollan)
Biesterfeld: Plastoclean
Cabot:
Roet
Chi Mei:
ABS (Polylac)
M-ABS (Polylac)
PC ABS (Wonderloy)
PC (Wonderlite)
PMMA (Acryrex)
SMMA (Acrystex)
SAN (Kibisan)
SBC (Kibiton)
DuPont:
POM (Delrin)
PA, PPA (Zytel, Elvamide)
PBT (Crastin)
PETP (Rynite)
PI (Vespel)
TPC-ET (Hytrel)
ExxonMobil: TPE-V (Santoprene)
TPE-O (Vistamaxx)
TPO (Vistalon)
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Hanwha Total: EVA
Idemitsu:
PC (Tarflon)
SPS (Xarec)
INEOS:
PE
PP
HDPE
L(L)DPE
R-TPO
Kum Yang:
Blaasmiddelen (Cellcom)
LG Chem:
ABS, M-ABS, ASA, PMMA
PC ABS, PC ASA (Lupoy)
POE, POP (Lucene)
PPE blends (Lumiloy)
Nurel:
PA (Promyde)
PLA (INZEA)
SK Chemicals: PCT (Skypura)
PETG (Skygreen, Ecozen)
Solvay:
PFA, MFA (Hyflon)
PPSU (Radel)
PPS (Ryton)
PSU (Udel)
PES (Veradel)
Westlake:
EVA (Elevate)
EMA (Emac)
EBA (Ebac)
MAH-gefunctionaliseerde polymeren (Tymax)
Tevens bieden wij diverse producten van toonaangevende
producenten aan voor de rubber verwerkende industrie,
zoals: EPDM, (Halo) Butyl rubber, NBR, HNBR, BR, SBR, CPE,
CSM, ER rubber, siliconen rubber en FKM en diverse additieven.

Mikrocentrum HighTech Platformgids 2022

