Materiaaliluettelo
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Teknisten muovien koneistusta
ja tukkukauppaa vuodesta 1985
Toimitamme Euroopan johtavien valmistajien
materiaaleja teollisuuden ja laitevalmistajien
vaativiin tarpeisiin.

Jatkuva yhteydenpito toimittajiemme kanssa takaa
henkilökuntamme korkean tietämyksen alan uusimmista ratkaisuista ja innovaatiosta.
Laaja materiaalivarastomme mahdollistaa nopeat
toimitukset asiakkaillemme maanlaajuisesti tämän
päivän vaativiin toimitusaikoihin vastaten.
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Olemme tasaisesti kasvava Oululainen perheyritys.
Tähän taustaan pohjautuen olemme motivoituneita palvelemaan asiakkaitamme täysipainoisesti ja
joustavasti.

Materiaalit
Tekniset muovit ovat edistyksellinen ratkaisu kohteisiin, jossa vaaditaan keveyttä, kestävyyttä ja
kustannustehokkuutta. Lisäksi ominaisuudet kuten
alhainen kitkakerroin, hyvä kemikaalien kestävyys,
hyvä sähköinen eristävyys ja itsevoitelevuus ovat
tyypillisiä teknisille muoveille.

Varastomme kattavat yleisimmät tekniset muovit
kuten:
• PE-HD • PE-HMW • PE-UHMW • PA • POM • PET • PP
• PTFE • PUR • PC • PMMA

Kauttamme saat myös komposiitit, kuten CEM-1, FR4, G11, kudos- ja paperibakeliitit. Näistä yleisimmät
laadut kuuluvat varasto-ohjelmaamme. Toimitusohjelmaamme kuuluvat puolivalmisteet:
• LEVYT • TANGOT • PUTKET

Laaja toimittajaverkostomme takaa nopeat toimitukset mm. erikoismuoveille, joita emme normaalisti
varastoi. Erikoismuoveja ovat mm.
• PEEK • PBT • PEI • PAI • PBI • PI • PES • PPS • PPSU
• PSU • PVDF
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Aikolon Workshop
SUU N N I T E LMA S TA VAL M IISE E N TU OT TE E SE E N

Osaava suunnittelu- ja koneistuspalvelumme
toteuttaa tuotteita ja ratkaisuja asiakkaidensa
tarpeisiin useille eri teollisuuden aloille
– piirustuspöydältä valmiiksi tuotteeksi.

Monipuolinen konekantamme mahdollistaa eri kokoisten kappaleiden työstämisen. Asiakkaan tarpeiden mukaan käytämme kappaleiden valmistukseen
3,4 tai 5-akselisia koneistuskeskuksia. Laaja tietotaitomme muovien koneistuksesta mahdollistaa
tiukat toleranssit sekä erittäin hyvät pinnanlaadut.
Toimitamme myös lämpömuovattuja, esikäsiteltyjä,
hitsattuja ja kokoonpantuja kappaleita.

Masterplast Oy
KORKEALAATUISIA MUOVILEVYJALOSTEITA
JA MUOVIKONSTRUKTIOITA LAAJA-ALAISESTI
TEOLLISUUDEN JA KAUPAN TARPEISIIN
Tuotantomme Vantaalla on keskittynyt muovien
lämpö- ja tyhjiömuovaukseen, jyrsintään sekä akryylitöihin. Vantaan varasto palvelee Etelä-Suomen
asiakkaita varastoimalla yleisimmät tekniset muovit
tanko ja levy muodossa.
Vahvaa osaamistamme ovat:
• Tyhjiömuovaus • Lämpömuovaus
• Akryylityöt • Vaativat muovikonstruktiot

MÄÄRÄMITTASAHAUS
Saat kauttamme kaikki materiaalit myös määrämittaansahattuna. Muovisahauskeskuksemme mahdollistaa erittäin tarkat sahaukset isoillekin erille.
Tehokkaan purunpoiston ansiosta sahatut kappaleet
ovat puhtaita.
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Pulp & Paper
RÄÄTÄLÖITYJÄ RATKAISUJA METSÄTEOLLISUUDEN
MUOVIKOMPONENTTI TARPEISIIN
Oma tuotantomme ja toimiva varastomme Oulussa
takaa asiakkaalle nopeat ja joustavat toimitukset,
laadusta tinkimättä. Teemme yhteistyötä alan
johtavan materiaali- ja ratkaisutoimittajan kanssa.
Toimittamamme materiaalit ovat olleet käytössä jo
vuosikymmeniä ja takaamme niiden toiminnan.

Heavy Industry
KORKEALAATUISET KONEENOSAT VAATIVIIN KOHTEISIIN
Teknisistä muoveista valmistettuja komponentteja
käytetään yhä laajemmin ja useammin raskaansarjan koneissa. Ne ovat luotettavia, kestäviä ja alhaisen
kitkakertoimen omaavia materiaaleja. Näitä käytetään koneenosissa, kuten liukulaakereissa, rullissa,
liukukiskoissa, hammaspyörissä ja ketjujohteissa.
Materiaalit ovat erinomaisia tärinän vaimennukseltaan ja kemiakaaliselta kestävyydeltään ja painoltaan huomattavasti kevyempiä kuin metalliset osat.

Vehicle
PINNOITETTUJA TURVALASITUSMATERIAALEJA JA
KOMPONENTTEJA AJONEUVOTEOLLISUUTEEN
Toimittamamme turvalasitusmateriaali on polykarbonaatti (PC). Se on iskunkestävä ja turvallinen.
Pinnoitteella saadaan lisäksi materiaalille paremmin
naarmuuntumista sekä kulutusta kestävä pinta. Materiaalia toimitetaan asiakkaan piirustusten mukaan
levyinä sekä esitaivutettuna. Valikoimaan kuuluvat
polykarbonaatit 3-12mm kirkkaana, pronssina ja vihreänä ja 15mm kirkkaana.Toimitamme myös laajan
kokonaisuuden valmiiksi koneistettuja ajoneuvoteollisuuden muovikomponentteja kuten hammas-,
taitto- ja telapyöriä, liukupaloja ym. muovikomponentteja.

Electronics
MATERIAALIT PUOLIJOHDE- JA ELEKTRONIIKKATEOLLISUUTEEN
Materiaalimme edustavat uusimpia ratkaisuja sähköä johtavien (pintavastus 102-107 Ω) sekä antistaattisten (pintavastus 108-1011 Ω) materiaalien saralla.
Näitä ovat mm: • POM AS • POM ELS • PVDF ELS •
PEEK ELS • PET • PC • PEEK • PPS • PAI
Valikoimastamme löytyy myös komposiitit kuten
• FR-4 • CEM-1 • G11 • juotosjigimateriaalit
Materiaalimme ovat lyijyvapaita (RoHS hyväksyntä).

5

Food

Display & Interior

MATERIAALIT JA KOMPONENTIT ELINTARVIKETEOLLISUUTEEN JA SUURKEITTIÖILLE
Puhtaus on elintarviketeollisuudessa ehdoton vaatimus. Materiaalimme ovat täysin elintarvikekelpoisia,
FDA ja EU hyväksyttyjä suoraan kontaktiin elintarvikkeiden kanssa.

MUOVITUOTTEITA ESILLEPANOON, KALUSTAMISEEN
SEKÄ JULKISIIN TILOIHIN
Valmistamme muovituotteita myymälä- ja ravintolaympäristöihin sekä julkisiin tiloihin asiakkaidemme suunnitelmien mukaisesti. Tuotteemme ovat
määrämittaan leikatuista levyistä aina vaativiin
muovikonstruktioihin.

Toimitamme räätälöidyt leikkuulaudat Euro-standardinmukaisissa elintarvikeryhmäkohtaisissa väreissä.
Koneistamme myös laadukkaat komponentit elintarviketeollisuuden koneisiin.
Käytettyjä materiaaleja mm.
• PE-HMW • PE-UHMW • POM • PET • PMMA

Medical
HYVÄKSYTYT MATERIAALIT LÄÄKETEOLLISUUTEEN
Edustamamme lääketeollisuuden materiaalit tulevat
Ensinger GmbH:lta joka on johtava materiaalitoimittaja tällä teollisuuden saralla.
Heidän puolivalmisteet sekä niissä käytetyt raaka-aineet ovat läpäisseet erittäin tiukat testit ja ovat FDA
hyväksyttäjä ja fysiologisesti turvallisia. Materiaalit
ovat DIN EN ISO 13485: 2003 standardin mukaisia.
Materiaaleja voidaan sterilisoida yleisimmillä tavoilla
ja ne ovat kemiallisesti kestäviä sekä eristävät
sähköä.
Yleisimpiä materiaaleja ovat
• PEEK • PEI • PPS • PPSU • PPE • PP • POM

Sport
KESTÄVÄT JA OPTISESTI KORKEALAATUISET TUOTTEET
URHEILU- JA VAPAA-AIKARATKAISUJEN VALMISTAJILLE
Nykyaikaisissa urheilupaikoissa, kuten jääkiekkoareenoilla tarvitaan useissa paikoissa erilaisia muoviratkaisuja. Areenoiden katsojasuojien kestävyys,
turvallisuus ja optiset vaatimukset ovat korkeat
joustokaukaloiden yleistyessä.
Muovien ominaisuudet soveltuvat hyvin vapaa-aika
ja urheilupaikoille niiden keveyden, korroosiovapauden, UV-säteilyn keston ja lujuuden ansiosta.
Yleisimpiä materiaaleja ovat:
• Akryyli (PMMA) • Polykarbonaatti (PC)
• Polyeteeni (PE)
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Valmistamme erilaiset akryylityöt yksittäiskappaleista
suurimpiin sarjoihin. Kun akryylejä käytetään erilaisissa myymälä- ja ravintolaympäristöissä sekä muissa
julkisissa tiloissa, niiden tulee olla ulkonäöltään
huippulaatua. Yrityksemme nykyaikainen konekanta,
kokenut ja ammattitaitoinen henkilökunta sekä laatuajattelumme takaavat laadukkaat ja kilpailukykyiset
tuotteet asiakkaillemme. Display & Interior tuotteet
valmistaa tytäryhtiömme Masterplast Oy Vantaalla.
Yleisimpiä materiaaleja:
• Akryyli (PMMA) • Polykarbonaatti (PC) • PVC
• Vaahto PVC • ABS • A-PET • PETG • Polystyreeni (PS)
• Alumiinikerroslevyt

Sisällysluettelo
VALTAMUOVIT 			12

TEKNISET MUOVIT		

HD-PE -Suurtiheys polyeteeni
PE 300					
PE FOAM					

13
14

HMW-PE -Korkea
molekyylipainoinen polyeteeni
PE 500					
PE 500 R 					

15
16

POM -Polyasetaali
POM-C				
POM-H					
POM NANO ELS				
POM AST					
POM + PE				
POM + PTFE				
POM GF25				
POM MDP				

42
43
44
45
46
47
48
49

UHMW-PE -Erittäin korkea
molekyylipainoinen polyeteeni
PE 1000					
PE 1000 R 				
PE 1000 AST				
PE 1000 ELS				
PE 1000 ATEX				
PE 1000 MoS2				
PE 1000 OIL				
PE 1000 OIL+				
PE 1000 HOT				
PE 1000 PROTECT				
PE 1000 XDP				
PE 1000 MDP				
PE 1000 FR				
PS 1000® 					
CERADUR®				
CERADUR XL®				
CERAM X®				

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

PA -Polyamidi
PA 6					
PA 6 GF 30				
PA 6 G					
PA 6 G OIL				
PA 6 G SL					
PA 6 G SL+				
PA 6 G MOS2				
PA 6.6					
PA 6.6 MOS2				
PA 6.6 + PE				
PA 6.6 GF30				
PA 6.6/X GF50				
PA 6.6 CF20				
PA 6.6 HOT				
PA 12					
PA 4.6					

50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

PP -Polypropeeni
PP-H					 34
PP-EL					 35
PP FOAM					
36
PVC-Polyvinyylikloridi
PVC-CAW					 37
PVC-MZ					 38
PS -Polystyreeni
PS					 39

41

PET -Polyetyleenitereftalaatti
PET					 66
PET SL					
67
PBT GF30					
68
PC -Polykarbonaatti (tekninen laatu)
PC					 69
PC GF30					
70
PUR -Polyuretaani
PUR					 71

ABS -Akryylibutadieenistyreeni
ABS					 40

7

ERIKOISMUOVIT			72

OPTISET MUOVIT			97

Fluorimuovit
PTFE -Polytetrafluorieteeni			
PTFE GF25				
PTFE CF25				
PTFE BZ60				
PVDF -Polyvinyylideenifluoridi 		
E/TFE -Etyleenitetrafluorietyleeni		
E-CTFE -Eetyleeni-klorotrifluorietyleeni
FEP -Fluorinoitu etyleenipropyleeni		
PFA -Perfluorialkoksi			

PC -Polykarbonaatti
PC					 98

73
74
75
76
77
78
78
78
78

PMMA -Polymetakrylaatti
PMMA XT				
99
PMMA GS				 100
PMMA RESIST				 101
PETG -Amorfinen polyesteri			

102

PS -Polystyreeni				 103
HPM’S (High-Performance Materials)
PPE GF30					
PMP -Polymetyylipenteeni			
PSU -Polysulfoni				
PPSU -Polyfenyylisulfoni			
PEI -Polyeetteriimidi			
PEI GF30					
PES -Polyeetterisulfoni			
PPS -Polyfenyleenisulfoni			
PPS GF40					
PPS PVX					
PEEK -Polyeetterieetteriketoni		
PEEK GF30				
PEEK CF30				
PEEK PVX					
PEK (Polyeetteriketoni)			
PEKEKK (Polyeetteriketonieetteriketoniketoni)
PAI -Polyamidi-IMIDI			
PI -Polyimidi				

8

79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96

PVC -Polyvinyylikloridi			 104
Pinnoitetut optiset muovit
PC Hard					 105
PMMA Hard				 106

KOMPOSIITIT		

107

Lasikuitulaminaatit
EP GC 203 / G-11				
EP GC 204 / FR-4				

108
109

Lasimattolaminaatit
UP GM 203 / GPO-3			

110

Kudos/paperilaminaatit
PF CC 201				
PF CP 201				

111
112

Electronics
CEM-1					 113
ETRONIT AS				 114
DURAPOL CDM 68910 IGM L-200/		
RICOCEL ES3261A				 115

9

Lyhenteet
MATERIAALIT
HD-PE
suurtiheys polyeteeni

PPO/PPE
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polysulfoni
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polyfenyleenisulfoni

PP
polypropeeni
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polyeetteriimidi

PVC
polyvinyylikloridi
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polyeetterieetteriketoni
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polystyreeni
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polyeetterisulfoni
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akryylinitriilibutadieenistyreeni
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polyfenyleenisulfidi
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polyasetaali
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polyamidi
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polyeteenitereftalaatti
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polykarbonaatti
PTFE
polytetrafluorieteeni
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polyvinyylideenifluoridi
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Lyhenteet
SEOSTEET/LISÄOMINAISUUDET

HINTALUOKAT

ELS
Sähköäjohtava

€
3-7 EUR/kg

AST
Antistaattinen

€€
8-25 EUR/kg

OIL
Öljyseoste

€€€
26-50 EUR/kg

MoS2
Molybdeenisulfidiseoste

€€€+
50+ EUR/kg

SL
Kiinteävoiteluaine
XDP
Röntgenhavaittava
MDP
Metallinpaljastinhavaittava
GF
Lasikuituseosteinen
CF
Hiilikuituseosteinen
GR
Grafiittiseosteinen
BZ
Pronssiseosteinen
HOT
Lämmönkestävä
MT
Medical-laatu
FR
Palosuojattu
R
Regeneraatti
MARTIOITU
Pintakuvioitu (muistuttaa appelsiininkuorta)
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Valtamuovit

12

HD-PE -Suurtiheys polyeteeni

PE 300

PE 300 on suurimolekyylipainoinen (0,3 miljoonaa
g/mol) polyeteeni. Se on kustannustehokas perusmuovi, joka soveltuu monenlaisiin käyttökohteisiin.

Käyttökohteita:
suojalevyt, ruhonvetolevyt, liukukiskot, jalasmuovit,
kemikaalitankit, jääkiekkokaukalot

Erityisominaisuudet:
• hyvä kulutuskestävyys
• hyvä kemiallinen kesto
• hyvä UV-säteilyn- (musta) ja pakkasenkesto
• hyvä iskulujuus alhaisissakin lämpötiloissa
• kustannustehokas
• mahdollista hitsata
• kestää taivuttelua
• elintarvikekelpoinen

Tunnettuja kauppanimiä:
Polystone® G, PE-HWU, PE-HWST, HD 300, PE-HD,
PEH

Standardivärit:
musta, natural
Erikoisvärit:
minimitoimitusmäärin
Valmiit kappaleet:
kysyttäessä

Huomioita:
PE 300 -materiaalista on saatavilla useita versioita
kuten sähköä johtavaa, paremmin lämpömuovattavaa ja UV-suojattua (muut värit kuin musta).

Toimitusvalikoima:
levyt, tangot, putket

Ominaispaino:
0,96g/cm3

Käyttölämpötila:
-50 - + 80°C

Hintaluokka:
€

13

HD-PE -Suurtiheys polyeteeni

PE FOAM

Materiaali valmistetaan vaahdotustekniikalla,
joka tarkoittaa oleellisesti keveämpää rakennetta
jäykkyyden kärsiessä ainoastaan marginaalisesti
normaaliin HD-PE laatuihin verrattuna.
Vaahdotetun rakenteen ansiosta materiaalin
tiheys on huomattavasti pienempi, joka tarkoittaa
huomattavasti pienempää painoa verrattuna normaaliin HD-PE laatuun.
Materiaalin solurakenne on suljettu, joka käytännössä tarkoittaa olematonta veden imeytymistä.
Tämä taas mahdollistaa käytön kosteissa tiloissa.
Käyttölämpötila materiaalille on -50°C - +80°C.
Levyn pinta on martioitu, joka normaaliin pintaan
verrattuna tarkoittaa parempaa naarmuuntumisen
kestoa normaalikäytössä.
Materiaali on myös UV-suojattu joka mahdollistaa
sen käytön ulkona.
Erityisominaisuudet:
• keveys
• pinnan laatu
• hyvä jäykkyys
• korroosiovapaa
• UV-säteilyä kestävä
• helppo työstettävyys
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• naarmuuntumisen kesto
• ei vedenimeytymistä
Standardivärit:
valkoinen
Erikoisvärit:
minimitoimitusmäärin
Valmiit kappaleet:
kysyttäessä
Käyttökohteita:
suojalevyt, kaukalolevyt, veneteollisuus, maanviljely
Tunnettuja kauppanimiä:
SIMONA®PE FOAM
Toimitusvalikoima:
levyt, tangot, putket

Ominaispaino:
0,70g/cm3

Käyttölämpötila:
-50 - + 80°C

Hintaluokka:
€

HMW-PE -Korkeamolekyylipainoinen
polyeteeni

PE 500

PE 500 on korkeamolekyylipainoinen (0,5 miljoonaa
g/mol) polyeteeni. Elintarviketeollisuudessa laajalti
käytetty polyeteenimuovi, jolla on kohtalainen
kulutuskestävyys. Leikkuulaudoille on saatavilla
elintarvikeryhmäkohtaiset EURO-standardin mukaan värjätyt materiaalit.

Valmiit kappaleet:
kysyttäessä

Erityisominaisuudet:
• elintarvikekelpoinen viitaten EU-direktiiviin (EC)
No. 10/2011, 1282/2011 ja 1935/2004,FDA-directive
21CFR177.1520 ja 1CFR178.3297
• hyvä kulutuskestävyys
• hyvä isku- ja murtolujuus
• hyvä kylmän eristävyys

Tunnettuja kauppanimiä:
ST 500, Tivar® PE 500, Polystone® D, HD 500, Okulen
500, ORBILAN PE 500, Murdotec® 500, dehoplast®
PE-500

Standardivärit:
luonnonvärinen, musta, vihreä, punainen, keltainen,
sininen, ruskea
Erikoisvärit:
RAL-K7, väristä riippuen minimitoimitusmäärä

Käyttökohteita:
leikkuulaudat, elintarviketeollisuus, suurkeittiöt,
panimoteollisuus

Toimitusvalikoima:
levyt, tangot

Ominaispaino:
0,96g/cm3

Käyttölämpötila:
-100 - + 80°C

Hintaluokka:
€
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HMW-PE -Korkeamolekyylipainoinen
polyeteeni

PE 500 R

Regeneroitu PE 500 laatu. Regeneroidun materiaalin
raaka-aine pohjautuu suurelta osin kierrätettyyn
materiaaliin. Tämän ansiosta PE 500 R on suhteessa
puhtaaseen materiaaliin kustannustehokkaampi. Ei
sovellu elintarvikekäyttöön.

Käyttökohteita:
suojalevyt, puskurit, koneenrakennus
Tunnettuja kauppanimiä:
Murdotec® PE500U, ORBILAN PE 500 R, OKULEN®
500-REG, , A4 G Multicolor, A4 G FQ

Erityisominaisuudet:
• hyvä kulutuskestävyys
• hyvä isku- ja murtolujuus
• hyvä kylmän eristävyys
• kustannustehokas
• ympäristöystävällinen
Standardivärit:
musta, vihreä, moniväri
Erikoisvärit:
Valmiit kappaleet:
kysyttäessä
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Toimitusvalikoima:
levyt

Ominaispaino:
0,95g/cm3

Käyttölämpötila:
-100 - + 80°C

Hintaluokka:
€

UHMW-PE -Erittäin korkeamolekyylipainoinen polyeteeni

PE 1000

PE 1000 on erittäin suurimolekyylipainoinen (4,4-9,2
miljoonaa g/mol) polyeteeni. PE-1000 on seostamaton puhdas UHMW-PE. Materiaali on polyeteenilaaduista parhaiten kulutustakestävä, mittatarkin,
liukkain ja kovin. Materiaali soveltuukin erityisen
hyvin kohteisiin, jossa vaaditaan hyvää kulutuksenkestävyyttä ja pientä kitkakerrointa.

Erikoisvärit: RAL-K7

Erityisominaisuudet:
• erinomainen kulutuskestävyys ja hyvät liukuominaisuudet
• alhainen kitkakerroin
• korkea murto- ja iskulujuus
• lovi-iskulujuus hyvä, vaimentaa iskua sekä tärinää
• hyvä kemiallinen kestävyys
• hyvä koneistettavuus
• ei vedenimeytymistä
• elintarvikekelpoinen viitaten EU-direktiiviin (EC)
No. 10/2011, 1282/2011 ja 1935/2004, FDA-directive
21CFR177.1520 ja 21CFR178.3297

Tunnettuja kauppanimiä:
St 1000®, TIVAR® 1000, Polystone® M, dehoplast® PE1000, ORBILAN PE 1000, RCH 1000, OKULEN 1000,
MURDOTEC® 1000, ROBALON®-W

Standardivärit: luonnonvärinen, musta, vihreä

Valmiit kappaleet: kysyttäessä
Käyttökohteita:
liukukiskot mm. kuljettimissa, ohjaimet, kaavarit,
leikkuualustat, koneenrakennus

Toimitusvalikoima:
levyt, tangot

Ominaispaino:
0,96g/cm3

Käyttölämpötila:
-200 - + 80°C

Hintaluokka:
€
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UHMW-PE -Erittäin korkeamolekyylipainoinen polyeteeni

PE 1000 R

PE 1000 R on regeneroitu erittäin korkeamolekyylipainoinen polyeteeni. Regeneroidun materiaalin
raaka-aine pohjautuu suurelta osin kierrätettyyn
materiaaliin. Tämän ansiosta PE 1000 R on suhteessa puhtaaseen UHMW-PE materiaaliin verrattuna
kustannustehokkaampi vaihtoehto. Verrattuna puhtaaseen PE 1000 laatuun on regeneroidussa hieman
huonompi kulutuskestävyys.
Erityisominaisuudet:
• erinomainen kulutuskestävyys
• hyvät liuku- ja hankausominaisuudet
• hyvät mekaaniset ominaisuudet
• kustannustehokas
Standardivärit:
vihreä, musta
Erikoisvärit:
-
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Valmiit kappaleet:
kysyttäessä
Käyttökohteita:
liukukiskot mm. kuljettimissa (metsäteollisuus),
ohjaimet (panimoteollisuus), ketjuliut
Tunnettuja kauppanimiä:
TIVAR® ECO, Polystone® MR, dehoplast® PE-55,
T1000, A4 1000 REG, OKULEN 1000-REG, Murdotec®
1000U, ORBILAN PE 1000 R, ROBALON®-R

Toimitusvalikoima:
levyt

Ominaispaino:
0,96g/cm3

Käyttölämpötila:
-200 - + 80°C

Hintaluokka:
€

UHMW-PE -Erittäin korkeamolekyylipainoinen polyeteeni

PE 1000 AST

PE 1000 AST on erittäin suurimolekyylipainoinen
(noin 9,2 miljoonaa g/mol) polyeteeni. Seostamalla
materiaali tietyin lisäainein on siihen aikaansaatu
antistaattiset ominaisuudet.
Erityisominaisuudet:
• antistaattinen -> pintavastus 106Ω
• erinomainen kulutuskestävyys ja hyvät liukuominaisuudet
• korkea murto- ja iskulujuus
• hyvä kemiallinen kestävyys
• erinomainen kylmänkesto
• ei vedenimeytymistä
• elintarvikekelpoinen viitaten EU-direktiiviin (EC)
No. 10/2011, 1282/2011 ja 1935/2004, FDA-directive
21CFR177.1520 ja 21CFR178.3297
Standardivärit:
musta
Erikoisvärit:
-

Valmiit kappaleet:
kysyttäessä
Käyttökohteita:
kemian teollisuus, mekaaninen suunnittelu, kuljetus- ja kuljetinjärjestelmät
Tunnettuja kauppanimiä:
St 6000® AST, Polystone® M AST, TIVAR® 1000 antistatic, dehoplast® PE-1000 AST, ORBILAN PE 1000 AST,
MURDOTEC® 1000 AST

Toimitusvalikoima:
levyt, tangot

Ominaispaino:
0,982g/cm3

Käyttölämpötila:
-200 - + 80°C

Hintaluokka:
€€
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UHMW-PE -Erittäin korkeamolekyylipainoinen polyeteeni

PE 1000 ELS

PE 1000 ELS on erittäin suurimolekyylipainoinen
(noin 9,2 miljoonaa g/mol) polyeteeni. PE 1000 ELS
(electric conductive stabilised) pintavastus on <103
mikä saadaan aikaan korkealla hiilipitoisuudella.

Käyttökohteita:
kemianteollisuus, voimalaitokset, mekaaninen
suunnittelu, kuljetus- ja kuljetinjärjestelmät, ilmailuteollisuus

Erityisominaisuudet:
• sähköä johtava
• hyvä kulutuskestävyys
• korkea murto- ja iskulujuus
• hyvä kemiallinen kestävyys
• hyvä kylmänkesto
• ei vedenimeytymistä

Tunnettuja kauppanimiä:
St 6000® ELS, Polystone® M EL, TIVAR® 1000 EC, dehoplast® PE-1000 EL, ORBILAN PE 8000 EC, MURDOTEC® 1000 E, ROBALON®-E

Standardivärit:
musta
Erikoisvärit:
Valmiit kappaleet:
kysyttäessä
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Toimitusvalikoima:
levyt, tangot

Ominaispaino:
0,982g/cm3

Käyttölämpötila:
-200 - + 80°C

Hintaluokka:
€€

UHMW-PE -Erittäin korkeamolekyylipainoinen polyeteeni

PE 1000 ATEX

PE 1000 ATEX on erittäin suurimolekyylipainoinen
(noin 9,2 miljoonaa g/mol) polyeteeni. Materiaali
kehitettiin pääasiallisesti kohteisiin, joissa vaaditaan ATEX-hyväksyntää. Näin ollen materiaalia
voidaan käyttää laitekokonaisuuksissa, joita tullaan
asentamaan räjähdysvaaralliselle alueelle. PE 1000
ATEX on TÜV Nord’in hyväksymä (Test Record No.YEX
550794).
Erityisominaisuudet:
• sähköä johtava
• hyvä kulutuskestävyys
• korkea murto- ja iskulujuus
• hyvä kemiallinen kestävyys
• hyvä kylmänkesto
Standardivärit:
musta
Erikoisvärit:
-

Valmiit kappaleet:
kysyttäessä
Käyttökohteita:
räjähdyssuojatut laitteet kemianteollisuudessa ja
voimalaitoksilla, mekaaninen suunnittelu, kuljetusja kuljetinjärjestelmät (EX-tilat)
Tunnettuja kauppanimiä:
St 4000® ATEX

Toimitusvalikoima:
levyt, tangot

Ominaispaino:
0,982g/cm3

Käyttölämpötila:
-200 - + 80°C

Hintaluokka:
€€
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UHMW-PE -Erittäin korkeamolekyylipainoinen polyeteeni

PE 1000 MoS2

PE 1000 MoS2 on jatkojalostettua erittäin suurimolekyylipainoista (noin 9,2 miljoonaa g/mol) polyeteeniä. Molybdeeni sulfidi -lisäaineen (MoS2) ansiosta
materiaalilla on huomattavasti parempi kulutuksen
kestävyys. Materiaalia suositellaan kovan kulutuksen kuljettimiin esim. mekaanisessa puunkäsittelyssä.

Käyttökohteita:
metsäteollisuus, mekaaninen suunnittelu, kuljetusja kuljetinjärjestelmät
Tunnettuja kauppanimiä:
St 9000®MoS², TIVAR® TECH, MURDOTEC® 2000 MOS,
ROBALON®-S

Erityisominaisuudet:
• korkea mekaanisenkuorman kantavuus
• korkeampi kulutuksen kesto
• paremmat liukuominaisuudet
• korkea murto- ja iskulujuus
• hyvä kemiallinen kestävyys
Standardivärit:
grafiitinharmaa
Erikoisvärit:
Valmiit kappaleet:
kysyttäessä
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Toimitusvalikoima:
levyt, tangot

Ominaispaino:
0,961g/cm3

Käyttölämpötila:
-269 - + 80°C

Hintaluokka:
€€

UHMW-PE -Erittäin korkeamolekyylipainoinen polyeteeni

PE 1000 OIL

PE 1000 OIL on jatkojalostettua erittäin suurimolekyylipainoista (noin 9 miljoonaa g/mol) polyeteeniä.
Materiaali sisältää puhtaimpia voiteluaineita, jonka
ansiosta liuku- ja kitkakertoimet on saatu erittäin
alhaiselle tasolle. Voiteluaine on täysin elintarvikekelpoista.

Valmiit kappaleet:
kysyttäessä

Erityisominaisuudet:
• korkea mekaanisenkuorman kantavuus
• korkeampi kulutuksen kesto
• erityisen hyvät liukuominaisuudet
• korkea murto- ja iskulujuus
• elintarvikekelpoinen viitaten EU-direktiiviin (EC)
No. 10/2011, 1282/2011 ja 1935/2004, FDA-directive
21CFR177.1520 ja 21CFR178.3297

Tunnettuja kauppanimiä:
St 9100®Oil, MURDOTEC® 2000 L, ORBILAN PE 8000
OF, dehoplast® x-oil

Standardivärit:
musta
Erikoisvärit:
safiirinsininen (RAL 5003), violetti (RAL 4007),vihreä
(RAL 6021)

Käyttökohteita:
panimoteollisuus, mekaaninen suunnittelu, kuljetusja kuljetinjärjestelmät

Toimitusvalikoima:
levyt

Ominaispaino:
0,956g/cm3

Käyttölämpötila:
-200 - + 80°C

Hintaluokka:
€€
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UHMW-PE -Erittäin korkeamolekyylipainoinen polyeteeni

PE 1000 OIL+

PE 1000 OIL+ on jatkojalostettua erittäin suurimolekyylipainoista (noin 9,2 miljoonaa g/mol) polyeteeniä. Materiaali edustaa korkean kulutuksenkeston
ja pitkäikäisen automaattisen voitelun optimaalista
yhdistelmää integroidun voiteluaineen ansiosta.
Materiaali soveltuu erityisen hyvin ”huoltovapaille”
suurnopeusketjuille. Lisäksi materiaali mahdollistaa
pidemmät huoltovälit korkeanluokan kuljettimille
ja ketjuille.

Erikoisvärit:
safiirin sininen (RAL 5003), violetti (RAL 4007), vihreä
(RAL 6021)
Valmiit kappaleet: kysyttäessä
Käyttökohteita:
kuljetus- ja kuljetinjärjestelmät
Tunnettuja kauppanimiä: St 9100® Oil plus

Erityisominaisuudet:
• erinomainen kulutuksen kesto
• erinomainen ääneneristys
• terveydelle vaaratonta
• elintarvikekelpoinen viitaten EU-direktiiviin (EC)
No. 10/2011, 1282/2011 ja 1935/2004, FDA-directive
21CFR177.1520 ja 21CFR178.3297
Standardivärit:
harmaa
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Huomioita:
Materiaalia ei voi printata tai liimata eikä siihen voi
kiinnittää tarroja suuresta öljymäärästä johtuen.
Toimitusvalikoima:
levyt

Ominaispaino:
0,93g/cm3

Käyttölämpötila:
-200 - + 80°C

Hintaluokka:
€€

UHMW-PE -Erittäin korkeamolekyylipainoinen polyeteeni

PE 1000 HOT

PE 1000 HOT on pitkällisen tuotekehityksen tulos
kohteeseen, missä polyeteeniltä vaaditaan korkeampaa lämmönkestoa. PE 1000 HOT on erittäin
korkea molekyylipainoinen (9,2 miljoonaa g/mol)
polyeteeni. Tähän materiaalityyppiin on saatu
lisäaineilla aikaiseksi hapettumisenestokyky, joka
puolestaan luo materiaalille paremman keston
korkeissa lämpötiloissa.
Erityisominaisuudet:
• korkeampi lämpötilankesto (jatkuvana +100 135°C riippuen kuormasta)
• hapettumisenestokyky
• erittäin hyvä kulutuskestävyys
• hyvä kemikaalikestävyys
• elintarvikekelpoinen viitaten EU-direktiiviin (EC)
No. 10/2011, 1282/2011 ja 1935/2004, FDA-directive
21CFR177.1520 ja 21CFR178.3297
Standardivärit:
valkoinen (RAL 9003)

Erikoisvärit: Valmiit kappaleet:
kysyttäessä
Käyttökohteita:
lääketeknologia, elintarviketeollisuus, leipomokoneet, mekaaninen suunnittelu, kemian teollisuus,
paperi- ja selluteollisuus
Tunnettuja kauppanimiä:
St 7000® EHT, Polystone® M EHS, dehoplast® PE-1000
HT, TIVAR® H.O.T., ORBILAN PE 8000 ETS, MURDOTEC® 2000 HS, OK 2000 – H. No. 925
Toimitusvalikoima:
levyt

Ominaispaino:
0,962g/cm3

Käyttölämpötila:
-200 - + 135°C

Hintaluokka:
€€
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UHMW-PE -Erittäin korkeamolekyylipainoinen polyeteeni

PE 1000 PROTECT

PE 1000 PROTECT on kerrosrakenteinen materiaali,
missä on yhdistetty PE 1000 levy ja öljynkestävä
nitriili kumilevy (NBR) toisiinsa. Kumin ansiosta materiaali vaimentaa erityisen hyvin iskuja. Kumitettu
puoli on mahdollista liimata.

Käyttökohteita:
kuljetusjärjestelmät, kaivokset, voimalaitokset
Tunnettuja kauppanimiä:
St 6000® protect, ORBILAN RubberLen ®

Erityisominaisuudet:
• muoviosan ominaisuudet kuten PE 1000 materiaalilla
• hyvä ääneneristävyys
• hyvä iskujen ja tärinän vaimennuskyky
• liimattavuus
Standardivärit:
harmaa/musta
Erikoisvärit:
Valmiit kappaleet:
kysyttäessä
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Toimitusvalikoima:
levyt

Ominaispaino:
0,982g/cm3
(muovin)

Käyttölämpötila:
-200 - + 90°C

Hintaluokka:
€€

UHMW-PE -Erittäin korkeamolekyylipainoinen polyeteeni

PE 1000 XDP

PE 1000 XDP on jatkojalostettua erittäin suurimolekyylipainoista (noin 9 miljoonaa g/mol) polyeteeniä.
Materiaalin tarkoin valitut lisäaineet tekevät mahdolliseksi materiaalin näkyvyyden röntgenlaitteissa.
Materiaali on FDA hyväksyttyä.

Valmiit kappaleet:
kysyttäessä

Erityisominaisuudet:
• näkyvyys röntgenlaitteilla
• hyvä kulutuskestävyys
• hyvät liukuominaisuudet
• korkea murto- ja iskulujuus
• hyvä kemikaalien kesto
• elintarvikekelpoinen viitaten EU-directiiviin (EC)
No. 10/2011, 1282/2011 ja 1935/2004, FDA-directive
21CFR177.1520 ja 21CFR178.3297

Tunnettuja kauppanimiä:
St 6000®XDP, dehoplast® x-ray

Standardivärit:
valkoinen
Erikoisvärit:
-

Käyttökohteita:
elintarviketeollisuus, lääketeollisuus, laboratoriot

Toimitusvalikoima:
levyt

Ominaispaino:
0,93g/cm3

Käyttölämpötila:
-200 - + 90°C

Hintaluokka:
€€
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UHMW-PE -Erittäin korkeamolekyylipainoinen polyeteeni

PE 1000 MDP

PE 1000 MDP on jatkojalostettua erittäin suurimolekyylipainoista (noin 9 miljoonaa g/mol) polyeteeniä.
Materiaalin tarkoin valitut lisäaineet mahdollistavat
materiaalin näkyvyyden metallinpaljastimissa.
Erityisominaisuudet:
• näkyvyys metallinpaljastimissa
• hyvä kulutuskestävyys
• hyvät liukuominaisuudet
• korkea murto- ja iskulujuus
• FDA hyväksytty viitaten EU-direktiiviin (EC) No.
10/2011, 1282/2011 ja 1935/2004, FDA-directive
21CFR177.1520 ja 21CFR178.3297
Standardivärit:
valkoinen
Erikoisvärit:
Valmiit kappaleet:
kysyttäessä
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Käyttökohteita:
lääketeollisuus, metsäteollisuus, elintarviketeollisuus, koneenrakennus, laboratoriot
Tunnettuja kauppanimiä:
St 6000®MDP, dehoplast® x-detect, TIVAR® MD

Toimitusvalikoima:
levyt

Ominaispaino:
0,93g/cm3

Käyttölämpötila:
-200 - + 90°C

Hintaluokka:
€€

UHMW-PE -Erittäin korkeamolekyylipainoinen polyeteeni

PE 1000 FR

PE 1000 FR on kehitetty PE 1000 pohjalle. Tämä
materiaalityyppi on palosuojattu erittäin korkeamolekyylipainoinen polyeteeni. PE 1000 AF täyttää
UL 94-standardin V0 -luokan (Standard for Tests of
Flammability of Plastic Material for Parts in Devices
and Appliances).
Erityisominaisuudet:
• palosuojattu UL94 V-0
• ei sisällä halogeeneja
• uv-suojattu
• antistaattinen
• kulutuksen kestävä
• sähköäjohtava
Standardivärit:
musta
Erikoisvärit:
-

Valmiit kappaleet:
kysyttäessä
Käyttökohteita:
liikennetekniikka, rakennusteollisuus, koneenrakennus
Tunnettuja kauppanimiä:
St 7000® AF, Polystone® M flametech, TIVAR® Burnguard, ORBILAN PE 8000 FR, OK 2000 – F-Ex 999

Toimitusvalikoima:
levyt

Ominaispaino:
1,03 g/cm3

Käyttölämpötila:
-200 - + 80°C

Hintaluokka:
€€
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UHMW-PE -Erittäin korkeamolekyylipainoinen polyeteeni

PS 1000®

PS 1000® on erityisesti sellu- ja paperiteollisuuteen
kehitetty erittäin suurimolekyylipainoinen (n.9,2
miljoonaa g/mol) materiaali. Ominaisuuksia on
parannettu lisäämällä siihen grafiittia sekä hiilitä.
Sen ansiosta materiaalilla on erittäin hyvä kulutuskestävyys sekä mekaaninen lujuus.

Valmiit kappaleet:
kysyttäessä, paperi- ja selluteollisuuden valmiit
komponentit

Erityisominaisuudet:
• linjanopeuksille 600m/min
• kestää kovaa mekaanista rasitusta
• pieni kuluminen
• hyvät liukuominaisuudet
• hyvä taivutus- ja iskunkestävyys

Tunnettuja kauppanimiä:
ROBADUR®

Standardivärit:
musta
Erikoisvärit:
-
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Käyttökohteita:
sellu- ja paperiteollisuus, kuljettimet

Toimitusvalikoima:
levyt, tangot

Ominaispaino:
0,971g/cm3

Käyttölämpötila:
-200 - + 80°C

Hintaluokka:
€€

UHMW-PE -Erittäin korkeamolekyylipainoinen polyeteeni

CERADUR®

CERADUR® on huippuluokan erittäin suurimolekyylipainoista (noin 9,2 miljoonaa g/mol) polyeteeniä.
Ceradur® on mikrosilikalla (mineraalinen seosaine) seostettu materiaali, mikä tekee materiaalista
lujempaa ja tiiviimpää. Materiaali on suunniteltu
erityisesti paperintuotantolinjalle aina linjanopeuksiin 1000m/min asti.

Käyttökohteita:
sellu- ja paperiteollisuus, mekaaninen puunkäsittely
Tunnettuja kauppanimiä:
ROBAGLAS®, Polystone® M, TIVAR® Ceram P,
dehoplast® PE-1000 MGK, ORBILAN PE 8000 G, MURDOTEC® 2000 G

Erityisominaisuudet:
• erinomainen kulutuksen kesto
• hyvät “kuiva-ajo”-ominaisuudet
• ei vedenimeytymistä
Standardivärit:
keltavihreä, punainen, musta
Erikoisvärit:
Valmiit kappaleet:
kysyttäessä

Toimitusvalikoima:
levyt, paperi- ja
selluteollisuuden
valmiit komponentit

Ominaispaino:
1,007g/cm3

Käyttölämpötila:
-200 - + 80°C

Hintaluokka:
€€
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UHMW-PE -Erittäin korkeamolekyylipainoinen polyeteeni

CERADUR XL®

CERADUR XL® on huippuluokan erittäin suurimolekyylipainoista (noin 9,2 miljoonaa g/mol) polyeteeniä. Käytettäessä ristiinlinkitysainetta saadaan
polymeerin molekyyliketju pidennettyä, mikä
puolestaan parantaa kulumiskäyttäytymistä kautta
linjan. Materiaali on suunniteltu erityisesti paperintuotantonopeuksille aina 1200m/min asti.

Käyttökohteita:
sellu- ja paperiteollisuus, mekaaninen puunkäsittely
Tunnettuja kauppanimiä:
-

Erityisominaisuudet:
• erinomainen kulutuksen kesto
• hyvät “kuiva-ajo”-ominaisuudet
• ei vedenimeytymistä
Standardivärit:
harmaa
Erikoisvärit:
Valmiit kappaleet:
kysyttäessä
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Toimitusvalikoima:
levyt, paperi- ja
selluteollisuuden
valmiit komponentit

Ominaispaino:
1,008g/cm3

Käyttölämpötila:
-200 - + 80°C

Hintaluokka:
€€

UHMW-PE -Erittäin korkeamolekyylipainoinen polyeteeni

CERAM X®

CERAM X® on materiaaliyhdistelmä, jossa yhdistyvät
keraamien ja UHMW-PE:n parhaat ominaisuudet.
Materiaali on kehitetty erityisesti sellu- ja paperikoneiden viiran vedenpoisto-osioon. Materiaali
täyttää kuilun täyskeraamien ja normaalien sellu- ja
paperiteollisuuden tuotteissa. Siinä on keraamien
erinomaiset kulutuksenkestävyysominaisuudet
ilman keraamien huonoja puolia kuten erittäin
korkeaa hintaa ja vaikeaa käsiteltävyyttä. Myös
normaaleihin muovilaatuihin verrattuna materiaalilla on parempi lämpötilankesto (jatkuvaa 105° C).
CeramX® materiaalilla on normaalin UHMW-PE:hen
verrattuna puolet pienempi pituuslämpölaajenemiskerroin, minkä ansiosta materiaali on parhaimmillaan kaavareissa, foililistoissa, imulaatikon kansissa
sekä suodoslevyinä sellun kuivaimissa.
Erityisominaisuudet:
• erinomaiset liuku- ja hankausominaisuudet
• pieni kitkakerroin
• pidentää viiran ikää
• erinomaiset pinnanlaatuominaisuudet
• suuri jäykkyys
• mittatarkkuus
• erinomainen hinta-laatusuhde
• ei rikkoutumisen vaaraa asennusvaiheessa
• hyvä lämpötilankesto (jatkuvaa 105° C)

Standardivärit:
valkoinen
Erikoisvärit:
Valmiit kappaleet:
kysyttäessä
Käyttökohteita:
paperi- ja sellukoneiden märkäpään komponentit
(kaavarit, foililistat, imulaatikon kannet), pullotuslinjojen komponentit, mekaaninen suunnittelu
Tunnettuja kauppanimiä:

-

Toimitusvalikoima:
levyt, paperi- ja
selluteollisuuden
valmiit komponentit

Ominaispaino:
1,210g/cm3

Käyttölämpötila:
-200 - + 105°C

Hintaluokka:
€€
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PP -Polypropeeni

PP-H

PP -homopolymeeri muistuttaa rakenteeltaan ja
ominaisuuksiltaan suuritiheyksistä polyeteeniä,
mutta se on jäykempää, kestää paremmin lämpöä,
mutta huonommin alhaisia lämpötiloja. PP kestää
myös erittäin hyvin kemikaaleja sekä korroosiota.
Erityisominaisuudet:
• hyvä kemiallinen kesto
• ominaispainoltaan kevein teollisuusmuovi (0,915 g/cm³)
• hyvä lämmönkesto
• hitsattava

Tunnettuja kauppanimiä:
PP-DWU AlphaPlus® , Polystone® P homopolymer ,
ORBILAN PP-H, CENTROLEN / PP-H
Huomioita:
Saatavilla myös muodossa, jossa toinen pinta vuorattu esim. lasikuidulla säiliövuorauksiin. Saatavilla
myös medical-laatu.

Standardivärit: harmaa
Erikoisvärit: Valmiit kappaleet: kysyttäessä
Käyttökohteita:
kemianteollisuus, kemikaalitankit, laboratoriorakenteet ja -laitteet, kaivosteollisuuden laitteet, energiateollisuus
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Toimitusvalikoima:
levyt, tangot, putket

Ominaispaino:
0,915 g/cm3

Käyttölämpötila:
0 - + 100°C

Hintaluokka:
€

PP -Polypropeeni

PP-EL

PP-EL on räjähdysherkkiin tiloihin suunniteltu
polypropeeni. Materiaali myös täyttää UL94 V-0
paloluokituksen (yli 4mm materiaalit). Materiaali
hyvin hitsattavissa ja siihen on saatavilla oma
hitsauslanka.
Erityisominaisuudet:
• sähköä johtava
• räjähdysherkkiin (EX) tiloihin
• hyvä kemiallinen kesto
• ominaispainoltaan kevein teollisuusmuovi (0,915 g/cm³)
• hyvä lämmönkesto
• hitsattava
Standardivärit:
musta
Erikoisvärit:
Valmiit kappaleet:
kysyttäessä

Käyttökohteita:
kemianteollisuus, kemikaalitankit, laboratoriorakenteet ja -laitteet, kaivosteollisuuden laitteet, energiateollisuus, ilmastointikanavat
Tunnettuja kauppanimiä:
PP-EL-S, Polystone® PPs EL

Toimitusvalikoima:
levyt, tangot, putket

Ominaispaino:
0,915 g/cm3

Käyttölämpötila:
+5 - +100°C

Hintaluokka:
€€

35

PP -Polypropeeni

PP FOAM

Materiaali valmistetaan vaahdotustekniikalla,
joka tarkoittaa oleellisesti keveämpää rakennetta
jäykkyyden kärsiessä ainoastaan marginaalisesti
normaaliin polypropeenilaatuihin verrattuna. Materiaalin jäykkyyttä kuvastava kimmomoduuliarvo
tarkoittaa kappaleen venymistä venyttävän voiman
vaikutuksesta.
Vaahdotetun rakenteen ansiosta materiaalin
tiheys on huomattavasti pienempi, joka tarkoittaa
huomattavasti pienempää painoa verrattuna normaaliin PP-H laatuun.
Materiaalin solurakenne on suljettu, joka käytännössä tarkoittaa olematonta veden imeytymistä.
Tämä taas mahdollistaa käytön kosteissa tiloissa.
Käyttölämpötila materiaalille on 0°C - +100°C.
Levyn pinta on tasainen ja kiiltävä.
Erityisominaisuudet:
• keveys
• pinnan laatu
• hyvä jäykkyys
• korroosiovapaa
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• helppo työstettävyys
• ei vedenimeytymistä
• elintarvikehyväksytty
Standardivärit: harmaa
Erikoisvärit: minimitoimitusmäärin
Valmiit kappaleet: kysyttäessä
Käyttökohteita:
suojalevyt, kotelot, kevyet tankkirakenteet, maanviljely
Tunnettuja kauppanimiä: SIMONA®PP FOAM
Toimitusvalikoima:
levyt

Ominaispaino:
0,75g/cm3

Käyttölämpötila:
0 - + 100°C

Hintaluokka:
€

PVC -Polyvinyylikloridi

PVC-CAW

PVC-CAW -Polyvinyylikloridi on erittäin kova ja kestävä materiaali jota käytetään laajalti vedenkäsittelyputkistoissa, ja koneenosissa. Materiaali on erittäin
hyvin kemikaaleja kestävää, sekä hitsattavissa.
Erityisominaisuudet:
• hyvä kemiallinen kesto
• iskunkestävyys
• itsestään sammuva
• hyvät sähköiset eristysominaisuudet
• edullinen hinta
• hitsattava ja helposti liimattava
• jäykkä
Standardivärit:
tumman harmaa
Erikoisvärit:
vaalean harmaa, valkoinen, luunväri, musta, punainen
Valmiit kappaleet:
kysyttäessä

Käyttökohteita:
kemianteollisuus, ilmastointi, vedenkäsittely, altaat,
putkistot
Tunnettuja kauppanimiä:
Trovidur® EN
Huomioita:
saatavilla UV-suojattu versio, elintarvikehyväksytty
versio

Toimitusvalikoima:
levyt, tangot, putket,
putkenosat, venttiilit,
hitsauslanka

Ominaispaino:
1,45g/cm3

Käyttölämpötila:
0 - + 60°C

Hintaluokka:
€
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PVC -Polyvinyylikloridi

PVC-MZ

PVC-MZ on kuin PVC-CAW, mutta sen iskulujuus on
parempi ja se kestää paremmin alhaisia lämpötiloja.
PVC-MZ:n kemiallinen kesto on erinomainen, säänkestävyys ja mekaaniset lujuusominaisuudet
ovat hyvät ja se on jäykkä.
Erityisominaisuudet:
• hyvä kemiallinen kesto
• parannettu iskunkestävyys
• itsestään sammuva
• hyvät sähköiset eristysominaisuudet
• edullinen hinta
• hitsattava ja helposti liimattava
• UV-säteilyn kestävä
• jäykkä
Standardivärit:
vaalean harmaa
Erikoisvärit:
valkoinen, musta, punainen, vihreä, keltainen, sininen
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Valmiit kappaleet:
kysyttäessä
Käyttökohteita:
kemianteollisuus, ilmastointi, vedenkäsittely, altaat,
putkistot, messuständit
Tunnettuja kauppanimiä:
Trovidur® EN

Toimitusvalikoima:
levyt, tangot, putket,
putkenosat, venttiilit,
hitsauslanka

Ominaispaino:
1,42g/cm3

Käyttölämpötila:
-20 - + 60°C

Hintaluokka:
€€

PS -Polystyreeni

PS

Polystyreenejä on saatavana normaalina ja
iskunkestävänä laatuna. Normaali polystyreeni
on melko hauras, mutta omaa hyvän jäykkyyden.
Iskunkestävä polystyreeni puolestaan kestää iskuja
riippuen siihen lisätystä butadieenista. Polystyreenin säänkesto on yleensä huono. Polystyreenejä
saa myös erikoislaatuina, kuten iskunkestävänä,
ulkokäyttöön tarkoitettuna, palosuojattuna sekä
sähköä johtavana.

Valmiit kappaleet:
kysyttäessä
Käyttökohteita:
suihkuseinät, opasteet, taulun suojamuovit, mainostuotteet, tyhjiömuovattavat kappaleet
Tunnettuja kauppanimiä:
-

Erityisominaisuudet:
• hyvä jäykkyys, mutta hauras
• huono säänkesto
• soveltuu tyhjiömuovaukseen
• edullinen
Standardivärit:
valkoinen, musta, kirkas, peili
Erikoisvärit:
RAL-K7

Toimitusvalikoima:
levyt

Ominaispaino:
1,05g/cm3

Käyttölämpötila:
0 - + 80°C

Hintaluokka:
€
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ABS -Akryylibutadieenistyreeni

ABS

ABS kuuluu styreenimuoveihin mutta sen kemiallinen kestävyys ja iskunlujuus ovat parempia kuin
polystyreenillä. Siksi se soveltuu vaativiin ja teknisiin
käyttökohteisiin paremmin kuin puhdas polystyreeni. ABS on jäykkä, muotonsa pitävä, iskunkestävä
ja se on helposti työstettävissä. Sitä käytetään
laajalti tyhjiömuovaukseen. ABS on saatavana myös
elintarvikelaatuna, eri iskulujuuden omaavana sekä
ulko- ja saniteettikäyttöön tarkoitettuina levyinä.

RAL-K7

Erityisominaisuudet:
• suuri jäykkyys
• muotopitävyys
• iskunkestävyys
• erinomainen pinnanlaatu
• hyvä työstää
• hyvä repimislujuus

Tunnettuja kauppanimiä:
-

Standardivärit:
musta, valkoinen
Erikoisvärit:
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Valmiit kappaleet:
kysyttäessä
Käyttökohteita:
tyhjiömuovatut osat, säiliöt, laatikot, kannet, asuntovaunujen ja veneiden osat, autotarvikkeet, saniteettituotteet, kodinkoneet

Toimitusvalikoima:
levyt, sileä ja martio

Ominaispaino:
1,1g/cm3

Käyttölämpötila:
-40 - + 85°C

Hintaluokka:
€

Tekniset muovit
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POM -Polyasetaali

POM-C

POM-C -kopolymeeri on osakiteinen kestomuovi,
jonka parhaimpiin ominaisuuksiin kuuluu pieni
kitkakerroin sekä hyvä kulutuskestävyys. POM-C
soveltuu erityisen hyvin kosteisiin ja märkiin ympäristöihin sekä on erittäin mittatarkka materiaali.
Materiaali on myös hyväksytty (BfR, FDA compliant)
kosketuksiin elintarvikkeiden kanssa.

Valmiit kappaleet:
kysyttäessä

Erityisominaisuudet:
• pieni kitkakerroin
• ei vedenimeytymistä
• erittäin mittatarkka
• elintarvikehyväksytty
• erinomainen työstettävyys
• laaja käyttölämpötila-alue
• mekaanisesti erittäin vahva, jäykkä ja kova

Tunnettuja kauppanimiä:
TECAFORM® AH, SUSTARIN® C, Ertacetal® C, CENTRODAL® C, ZELLAMID® 900, GEHR POM-C®

Standardivärit:
musta, valkoinen, sininen
Erikoisvärit:
kysyttäessä

42

Käyttökohteita:
laakerit kosteissa olosuhteissa, holkit, venttiilien
istukat, elintarvike- ja elektroniikkateollisuuden
komponentit

Huomioita:
Saatavilla myös medical -laatu
Toimitusvalikoima:
levyt, tangot, ainesputket

Ominaispaino:
1,41g/cm3

Käyttölämpötila:
-30 - + 100°C

Hintaluokka:
€€

POM -Polyasetaali

POM-H

POM-H -homopolymeerilla on suurempi mekaaninen lujuus, jäykkyys, kovuus ja viruman vastustuskyky sekä pienempi lämpölaajenemiskerroin kuin
POM-C:lla.

Erityisominaisuudet:
• tiheämpi, kovempi ja kestävämpi kuin POM-C
• pienempi lämpölaajeneminen kuin POM-C:llä
• parempi iskun- ja kulumisenkesto kuin POM-C:lla
• huonompi lämpötilan- sekä kemikaalienkesto kuin
POM-C:lla

Käyttökohteita:
lääketeollisuus, liukusovellutukset, kytkinelementit,
ohutseinämäiset holkit
Tunnettuja kauppanimiä:
TECAFORM® AD, SUSTARIN® H, Ertacetal® H, ZELLAMID® 900 H

Standardivärit:
musta, valkoinen
Erikoisvärit:
Valmiit kappaleet:
kysyttäessä

Toimitusvalikoima:
levyt, tangot, ainesputket

Ominaispaino:
1,43g/cm3

Käyttölämpötila:
-30 - + 110°C

Hintaluokka:
€€
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POM -Polyasetaali

POM NANO ELS

POM NANO ELS on sähköä johtava polyasetaali
(POM-C). Materiaalilla on poikkeukselliset ominaisuudet verrattaessa sitä muihin johtaviin polyasetaaleihin. Nanoteknologian ansiosta materiaalissa
on saatu säilytettyä POM-C:n ominaisuudet muuttumattomina. Normaaleissa POM ELS laaduissa käytetään jopa 40% hiilitäyteaineita, mikä vähentää
jäykkyyttä ja myötölujuutta jopa 50%. Pintavastus
103 - 104Ω sekä ominaisvastus 104 Ω saavutetaan
lisäämällä materiaaliin nanohiukkasia.
Erityisominaisuudet:
• erinomainen mekaaninenlujuus
• hyvä mittatarkkuus
• erinomainen työstettävyys
• soveltuu elintarvikekäyttöön
• erinomaiset sähköiset ominaisuudet
Standardivärit:
musta
Erikoisvärit: -
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Valmiit kappaleet:
kysyttäessä
Käyttökohteita:
elektroniikkateollisuuden sovellukset, puolijohdeteollisuuden sovellukset, kaivosteollisuuden sovellukset, matkapuhelinteollisuuden sovellukset
Tunnettuja kauppanimiä: TECAFORM® AH ELS
(POM ELS), SUSTARIN C ESD 60 (POM ELS), GEHR
POM-ELS® (POM ELS), ZELLAMID® 900 XU ELS
Huomioita:
Saatavilla myös perinteinen hiilellä seostettu POM ELS.
Toimitusvalikoima:
levyt, tangot

Ominaispaino:
1,35g/cm3

Käyttölämpötila:
-30 - + 100°C

Hintaluokka:
€€€

POM -Polyasetaali

POM AST

POM AST on antistaattinen polyasetaali (POM-C).
Materiaalilla on ihanteelliset tekniset ominaisuudet
elektroniikkateollisuuden käyttöön pintavastuksen
ollessa 1010 Ω ja ominaisvastuksen 109 Ω. POM-C AS
ei sisällä hiiltä, joten sen käyttö on mahdollista myös
puhdastilasovelluksissa, missä hygieniavaatimukset
ovat korkeat.

Valmiit kappaleet:
kysyttäessä

Erityisominaisuudet:
• pintavastus 1010 Ω
• ominaisvastus 109 Ω
• erinomainen mekaaninen lujuus
• hyvä mittatarkkuus
• erinomainen työstettävyys
• soveltuu elintarvikekäyttöön

Tunnettuja kauppanimiä:
TECAFORM® AH SD, SUSTARIN® C ESD 90, Semitron®
ESd 225, ZELLAMID® 900 AS, GEHR POM-ESD®

Standardivärit:
luonnonvärinen
Erikoisvärit:
-

Käyttökohteita:
elektroniikkateollisuuden sovellukset, puolijohdeteollisuuden sovellukset, kaivosteollisuuden sovellukset, matkapuhelinteollisuuden sovellukset

Toimitusvalikoima:
levyt, tangot

Ominaispaino:
1,35g/cm3

Käyttölämpötila:
-30 - + 100°C

Hintaluokka:
€€€
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POM -Polyasetaali

POM + PE

POM + PE on polyasetaali seostettuna polyeteenillä. Tällä seoksella on aikaansaatu materiaali,
jossa yhdistyvät polyasetaalin mekaaninen lujuus,
mittatarkkuus ja alhainen vedenimeytyminen sekä
polyeteenin alhainen kitkakerroin ja hyvä kulutuksen kesto.
Erityisominaisuudet:
• erinomainen kulutuskestävyys
• pieni kitkakerroin
• erinomainen työstettävyys
• soveltuu elintarvikekäyttöön

Käyttökohteita:
liukulaakerit kosteissa olosuhteissa, liuku- ja ketjujohteet, ohjainrullat sekä muut vaativat liuku- ja
johdekohteet.
Tunnettuja kauppanimiä:
TECAFORM® AH LA, CENTRODAL® G, WEARGEHR
POM-10PE®

Standardivärit:
vaaleansininen
Erikoisvärit:
Valmiit kappaleet:
kysyttäessä
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Toimitusvalikoima:
levyt, tangot, ainesputket

Ominaispaino:
1,36g/cm3

Käyttölämpötila:
-30 - + 100°C

Hintaluokka:
€€

POM -Polyasetaali

POM + PTFE

POM-H seostettuna PTFE:llä. Erinomaiset liukuominaisuudet PTFE:n ansiosta.

Tunnettuja kauppanimiä:
TECAFORM® AD AF, Ertacetal® H-TF, CENTRODAL® TF,
SUSTARIN® H AF, ZELLAMID® 900 XAF

Erityisominaisuudet:
• erinomainen kulutuskestävyys
• pieni kitkakerroin
• erinomainen työstettävyys
• erittäin pieni vedenimeytyminen
Standardivärit:
tummanharmaa
Erikoisvärit:
Valmiit kappaleet:
kysyttäessä
Käyttökohteita:
liukulaakerit kosteissa olosuhteissa, liuku- ja ketjujohteet, ohjainrullat sekä muut vaativat liuku- ja
johdekohteet.

Toimitusvalikoima:
levyt, tangot

Ominaispaino:
1,49g/cm3

Käyttölämpötila:
-30 - + 100°C

Hintaluokka:
€€€
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POM -Polyasetaali

POM GF25

POM GF25 on 25% lasikuituvahvisteinen materiaali.
Materiaali soveltuu parhaiten kohteisiin, mitkä
altistuvat korkeille lämpötiloille ja kuormille pitkäksi
aikaa.

Tunnettuja kauppanimiä:
TECAFORM® AH GF25, SUSTARIN® C GF 25, CENTRODAL GF

Erityisominaisuudet:
• hyvä mittapysyvyys
• hyvä mekaaninen kesto
• korkea virumislujuus
Standardivärit:
Erikoisvärit:
Valmiit kappaleet:
kysyttäessä
Käyttökohteita:
lämpöeristeprofiilit, vivut, tulpat, jousielementit,
rullat
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Toimitusvalikoima:
levyt, tangot

Ominaispaino:
1,59g/cm3

Käyttölämpötila:
-30 - + 100°C

Hintaluokka:
€€

POM -Polyasetaali

POM MDP

POM MDP on kehitetty elintarviketeollisuuden
tarpeisiin, jotta voitaisiin havaita vieraita aineita
elintarvikkeen valmistuksen aikana. Materiaali on
seostettu metallihiukkasilla, joten se on paljastettavissa normaaleilla metallinpaljastimilla. Materiaali
on elintarvikehyväksytty (FDA).

Käyttökohteita:
elintarviketeollisuuden laitteiden komponentit
Tunnettuja kauppanimiä:
TECAFORM® AH ID, SUSTARIN® C MDT, Acetron® MD,
CENTRODAL® MD, ZELLAMID 900® XMD

Erityisominaisuudet:
• havaittavissa metallinpaljastimella
• elintarvikehyväksytty (FDA)
• ominaisuuksiltaan kuten normaali POM-C laatu
Standardivärit:
harmaa
Erikoisvärit:
Valmiit kappaleet:
kysyttäessä

Toimitusvalikoima:
levyt, tangot

Ominaispaino:
1,49g/cm3

Käyttölämpötila:
-30 - + 100°C

Hintaluokka:
€€€
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PA -Polyamidi

PA 6

PA 6 on suulakepuristettu polyamidi. PA 6 on perustyypin korkealujuuksinen polyamidi, missä yhdistyvät suuri mekaaninen lujuus, jäykkyys, kovuus,
sitkeys ja hyvät liukuominaisuudet.
Erityisominaisuudet:
• hyvät liukuominaisuudet
• kestää öljyjä, polttoaineita ja liuottimia
• hyvä kulutuskestävyys
• korkea jäykkyys ja kovuus
• hyvä mittatarkkuus

Käyttökohteita:
tasotiivisteet, liukulaakerit, hammaspyörät, ketjujohteet, holkit
Tunnettuja kauppanimiä:
TECAMID® 6, Ertalon® 6 SA, SUSTAMID® 6, CENTROMID® 6 E, ZELLAMID® 202, GEHR PA 6 xt®

Standardivärit:
luonnonvärinen, musta
Erikoisvärit:
Valmiit kappaleet:
kysyttäessä
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Toimitusvalikoima:
levyt, tangot, ainesputket

Ominaispaino:
1,14g/cm3

Käyttölämpötila:
-40 - + 100°C

Hintaluokka:
€€

PA -Polyamidi

PA 6 GF 30

Lasiseosteinen suulakepuristettu PA 6, jossa lasikuitua 30%. Lasiseosteen ansiosta mekaaninen lujuus
ja lämpötilankesto on parempi kuin seostamattomalla laadulla.
Erityisominaisuudet:
• erinomainen mekaaninen lujuus
• kestää öljyjä, polttoaineita ja liuottimia
• hyvä kulutuskestävyys
• säänkestävä
• hyvä mittatarkkuus
• parempi lämpötilankesto

Käyttökohteita:
tasotiivisteet, liukulaakerit, hammaspyörät, ketjujohteet, holkit
Tunnettuja kauppanimiä:
TECAMID® GF30, SUSTAMID 6 GF 30, CENTROMID®
6 GF

Standardivärit:
musta
Erikoisvärit:
Valmiit kappaleet:
kysyttäessä

Toimitusvalikoima:
levyt, tangot

Ominaispaino:
1,36g/cm3

Käyttölämpötila:
-40 - +180°C
(hetkellisesti)

Hintaluokka:
€€
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PA -Polyamidi

PA 6 G

PA 6 G on valettu polyamidi. Tässä materiaalissa
yhdistyvät mm. suuri mekaaninen lujuus, jäykkyys,
kovuus, sitkeys ja hyvät liukuominaisuudet. Verrattuna suulakepuristettuun polyamidiin PA 6 G on
parempi mekaanisilta ominaisuuksiltaan.
Erityisominaisuudet:
• hyvät hankausominaisuudet
• hyvä kulutuskestävyys
• korkea jäykkyys ja kovuus
• hyvä mittatarkkuus

Käyttökohteita:
liukulaakerit, köysipyörät, hammaspyörät, ketjujohteet, holkit
Tunnettuja kauppanimiä:
TECAST® T, SUSTAMID® 6G, Ertalon® 6 PLA, CENTROMID® 6 G, GEHR PA®, ZELLAMID® 1100

Standardivärit:
luonnonvärinen, musta
Erikoisvärit:
Valmiit kappaleet:
kysyttäessä
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Toimitusvalikoima:
levyt, tangot, ainesputket

Ominaispaino:
1,15g/cm3

Käyttölämpötila:
-40 - + 100°C

Hintaluokka:
€€

PA -Polyamidi

PA 6 G OIL

PA 6 G OIL on valettu polyamidi, mihin öljy on seostettu voiteluaineeksi. Öljyn ansiosta materiaalilla on
jopa 50% pienempi kitkakerroin ja noin viisi kertaa
korkeampi kulutuskestävyys normaaleihin polyamideihin verrattuna. Öljyseosteinen polyamidi soveltuu parhaiten kohteisiin, jossa kulutus on jatkuvaa.

Valmiit kappaleet:
kysyttäessä

Erityisominaisuudet:
• itsevoiteleva
• erinomainen kulutuskestävyys
• pieni kitkakerroin
• suuri sitkeys ja iskunkestävyys
• hyvä mittatarkkuus
• erinomaiset liukuominaisuudet

Tunnettuja kauppanimiä:
TECAST® L, SUSTAMID 6G OL, Ertalon® LFX, Oilamid®,
OILON®, ZELLAMID® 1100 Oil, GEHR PA 6 G-Oil®, PA
6C OFN

Standardivärit:
musta, keltainen, luonnonvärinen
Erikoisvärit:
vihreä, punainen

Käyttökohteita:
liukulaakerit, liuku- ja ketjujohteet, ohjainrullat,
syöttöruuvit, liukulevyt

Toimitusvalikoima:
levyt, tangot, ainesputket

Ominaispaino:
1,14g/cm3

Käyttölämpötila:
-40 - + 100°C

Hintaluokka:
€€
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PA -Polyamidi

PA 6 G SL

PA 6 G SL on kiinteillä voiteluaineilla seostettu valettu polyamidi. PA 6 G SL sisältää huolella valikoituja
lisäaineita, minkä ansiosta sillä on ainutlaatuiset
liukuominaisuudet kitkakertoimen ollessa hyvin alhainen. Materiaali on ihanteellinen kohteeseen, missä voitelu on tarpeellista mutta hankalaa tai jopa
mahdotonta. Erona PA 6 G + OIL materiaaliin on se,
että voiteluominaisuudet alkavat välittömästi.
Erityisominaisuudet:
• itsevoiteleva
• erinomainen kulutuskestävyys
• erityisen pieni kitkakerroin
• suuri sitkeys ja iskunkestävyys
• hyvä mittatarkkuus
• erinomaiset liukuominaisuudet
Standardivärit:
vihreä
Erikoisvärit:
-
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Valmiit kappaleet:
kysyttäessä
Käyttökohteita:
kulutuslevyt terästeollisuudessa, liukulaakerit,
liuku- ja ketjujohteet, ohjainrullat, hammaspyörät,
vaihteet, nosturipuomit
Tunnettuja kauppanimiä:
TECAGLIDE®, SUSTAGLIDE, Nylatron® NSM, ZELLAMID® 1100 T, NYLUBE®

Toimitusvalikoima:
levyt, tangot, ainesputket

Ominaispaino:
1,13g/cm3

Käyttölämpötila:
-40 - + 100°C

Hintaluokka:
€€

PA -Polyamidi

PA 6 G SL+

PA 6 G SL+ on kiinteillä voiteluaineilla seostettu
valettu polyamidi. PA 6 G SL+ sisältää huolella
valikoituja lisäaineita, minkä ansiosta sillä on
ainutlaatuiset liukuominaisuudet kitkakertoimen
ollessa ainoastaan 0,15 μ. Materiaali on ihanteellinen kohteeseen, missä voitelu on tarpeellista mutta
hankalaa tai jopa mahdotonta. Erona PA 6 G SL
materiaaliin on vieläkin pienempi kitkakerroin.
Erityisominaisuudet:
• itsevoiteleva
• erinomainen kulutuskestävyys
• erityisen pieni kitkakerroin
• suuri sitkeys ja iskunkestävyys
• hyvä mittatarkkuus
• erinomaiset liukuominaisuudet
Standardivärit:
harmaa
Erikoisvärit:
-

Valmiit kappaleet:
kysyttäessä
Käyttökohteita:
kulutuslevyt terästeollisuudessa, liukulaakerit,
liuku- ja ketjujohteet, ohjainrullat, hammaspyörät,
vaihteet, nosturipuomit
Tunnettuja kauppanimiä:
TECAST® GX, SUSTAGLIDE® PLUS, Nylatron® 703 XL,
Lubramid® 600 T, PA 6C WFN

Toimitusvalikoima:
levyt, tangot, ainesputket

Ominaispaino:
1,13g/cm3

Käyttölämpötila:
-40 - + 100°C

Hintaluokka:
€€
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PA -Polyamidi

PA 6 G MOS2

PA 6 G MOS2 on MoS2 voiteluaineella seostettu
valettu polyamidi. Materiaalilla on hyvien tärinänvaimennus ominaisuuksien lisäksi hyvät liukuominaisuudet jopa kuivissa olosuhteissa. PA 6 G + MoS2
on myös erittäin kova ja sitkeä sekä sään kestävä.

Käyttökohteita:
liuku- ja ketjujohteet
Tunnettuja kauppanimiä:
TECAST® TM, SUSTAMID 6G MO, Nylatron® GS, ZELLAMID® 1100 MO, Nylacast Moly PA 6 C, PA 6C MOLY

Erityisominaisuudet:
• itsevoiteleva
• erinomainen kulutuskestävyys
• hyvä mekaanisen tärinän vaimennus
• suuri sitkeys ja iskunkestävyys
• UV-säteilyn ja sään kestävä
• erinomaiset liukuominaisuudet
Standardivärit:
musta
Erikoisvärit:
Valmiit kappaleet:
kysyttäessä
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Toimitusvalikoima:
levyt, tangot, ainesputket

Ominaispaino:
1,15g/cm3

Käyttölämpötila:
-40 - + 100°C

Hintaluokka:
€€

PA -Polyamidi

PA 6.6

PA 6.6 on omaa korkeamman lämpötilan keston ja
murtolujuuden kuin PA 6 materiaali. Materiaalin perusominaisuuksiin kuuluu myös parempi kestävyys
polttoaineita, öljyjä, useimpia orgaanisia liuottimia
ja alkaleja vastaan. Veden imeytyminen on pienempi kuin PA 6:lla.
Erityisominaisuudet:
• korkeampi lämpötilan kesto (jatkuvaa + 100°C,
hetkellisesti + 170°C)
• hyvä murtolujuus
• kovin ja jäykin suulakepuristettu polyamidi
• hyvä sähköneristävyys
• hyvä kulutuksen kesto
• kestää hyvin monia öljyjä, rasvoja sekä polttoaineita
Standardivärit:
luonnonvärinen ja musta
Erikoisvärit:
-

Valmiit kappaleet:
kysyttäessä
Käyttökohteita:
laakerit, hammaspyörät, liukukiskot, kytkimet
Tunnettuja kauppanimiä:
TECAMID®66, SUSTAMID® 66, Ertalon® 66 SA, CENTROMID® 6.6, ZELLAMID® 250, GEHR PA 6.6®

Toimitusvalikoima:
levyt, tangot

Ominaispaino:
1,15g/cm3

Käyttölämpötila:
-30 - + 100°C
(-40-+100)

Hintaluokka:
€€
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PA -Polyamidi

PA 6.6 MOS2

Molybdeenisulfidilla seostettu PA 6.6. Lisäaineen
ansiosta materiaalin liukuominaisuudet ovat huomattavasti paremmat kuin puhtaalla PA 6.6:lla. Lisäaineen ansiosta materiaalin UV-säteilyn kestävyys
on parempi.

Valmiit kappaleet:
kysyttäessä

Erityisominaisuudet:
• korkeampi lämpötilan kesto (jatkuvaa + 100°C,
hetkellisesti + 170°C)
• hyvä murtolujuus
• hyvä sähköneristävyys
• hyvä kulutuksen kesto
• erinomaiset liukuominaisuudet
• hyvä UV-säteilyn kestävyys
• kestää hyvin monia öljyjä, rasvoja sekä polttoaineita

Tunnettuja kauppanimiä:
TECAMID®66 MH, SUSTAMID® 66 MO, ZELLAMID®
250 MO

Standardivärit:
musta
Erikoisvärit:
-
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Käyttökohteita:
laakerit, hammaspyörät, liukukiskot, kytkimet

Toimitusvalikoima:
levyt, tangot,
ainesputket

Ominaispaino:
1,15g/cm3

Käyttölämpötila:
-30 - + 100°C

Hintaluokka:
€€

PA -Polyamidi

PA 6.6 + PE

Kiinteävoiteluaineinen PA 6.6 materiaali. Lisäaineen
ansiosta materiaalilla on itsevoitelevat ominaisuudet. Tämän ansiosta materiaali soveltuu erityisen
hyvin kulutuskäyttöön.
Erityisominaisuudet:
• itsevoiteleva
• korkeampi lämpötilan kesto (jatkuvaa + 100°C,
hetkellisesti + 170°C)
• hyvä murtolujuus
• hyvä kulutuksen kesto
• erinomaiset liukuominaisuudet
• hyvä UV-säteilyn kestävyys
• kestää hyvin monia öljyjä, rasvoja sekä polttoaineita
Standardivärit:
natural
Erikoisvärit:
-

Valmiit kappaleet:
kysyttäessä
Käyttökohteita:
kuljettimet, laakerit, hammaspyörät, liukukiskot,
kytkimet, painokoneet
Tunnettuja kauppanimiä:
TECAMID® 66 LA, ZELLAMID® 250 PE

Toimitusvalikoima:
levyt, tangot,
ainesputket

Ominaispaino:
1,11g/cm3

Käyttölämpötila:
-30 - + 100°C

Hintaluokka:
€€
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PA -Polyamidi

PA 6.6 GF30

PA 6.6 on erittäin jäykkä, puristusluja, virumisen
kestävä ja mittatarkka lasikuituseostettu polyamidi
6.6., jossa lasikuitua 30%. Materiaalin käyttölämpötila voi hetkellisesti nousta +170°C. Materiaali
kestää myös hyvin UV-säteilyä.

Erikoisvärit:
-

Erityisominaisuudet:
• mekaanisesti erittäin luja
• hyvä virumisen kesto
• erittäin mittatarkka
• pieni vedenimeytyminen
• korkea käyttölämpötila
• pieni lämpölaajeneminen
• hyvä UV-säteilyn kesto
• kestää hyvin monia öljyjä, rasvoja sekä polttoaineita
• isoja kappaleita työstettäessä tulee materiaali
esilämmittää 120°C, sekä käytettävä timanttiteriä

Käyttökohteita:
komponentit korkeisiin lämpötiloihin, mittatarkat
kappaleet, lämpöeristeet

Standardivärit:
musta
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Valmiit kappaleet:
kysyttäessä

Tunnettuja kauppanimiä:
TECAMID® 66, GF 30, Ertalon® 66-GF30, SUSTAMID®
66 GF 30, GEHR PA 6.6-30GF®, CENTROMID 6.6 GF

Toimitusvalikoima:
levyt, tangot

Ominaispaino:
1,34g/cm3

Käyttölämpötila:
-30 - + 110°C,
hetkellisesti +170°C

Hintaluokka:
€€

PA -Polyamidi

PA 6.6/X GF50

Lasiseosteinen PA 6.6, jossa lasikuitua 50%. Mekaanisesti erittäin luja materiaali. Materiaalin käyttölämpötila voi hetkellisesti nousta +200°C. Materiaali
kestää myös hyvin UV-säteilyä.
Erityisominaisuudet:
• mekaanisesti erittäin luja
• hyvä virumisen kesto
• erittäin mittatarkka
• pieni vedenimeytyminen
• korkea käyttölämpötila
• pieni lämpölaajeneminen
• hyvä UV-säteilyn kesto
• kestää hyvin monia öljyjä, rasvoja sekä polttoaineita
• isoja kappaleita työstettäessä tulee materiaali
esilämmittää 120°C, sekä käytettävä timanttiteriä

Standardivärit:
musta

Erikoisvärit:
Valmiit kappaleet:
kysyttäessä
Käyttökohteita:
komponentit korkeisiin lämpötiloihin, mittatarkat
kappaleet, lämpöeristeet
Tunnettuja kauppanimiä:
TECAMID® 66/X GF50

Toimitusvalikoima:
levyt, tangot

Ominaispaino:
1,61g/cm3

Käyttölämpötila:
-30 - + 130°C (110),
hetkellisesti +170°C

Hintaluokka:
€€€+
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PA -Polyamidi

PA 6.6 CF20

Hiilikuidulla seostettu PA 6.6 materiaali, jossa hiilikuidun osuus 20%. Hiilikuidun ansiosta materiaalilla on parempi mittatarkkuus, käyttölämpötila
ja erinomainen mekaaninen lujuus. Lisäaineesta
johtuen materiaali ei eristä vaan johtaa sähköä
(pintavastus 102-108Ω).
Erityisominaisuudet:
• mekaanisesti erittäin luja
• hyvä virumisen kesto
• erittäin mittatarkka
• pieni vedenimeytyminen
• korkea käyttölämpötila
• pieni lämpölaajeneminen
• hyvä UV-säteilyn kesto
• sähköäjohtava
• kestää hyvin monia öljyjä, rasvoja sekä polttoaineita
Standardivärit:
musta
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Erikoisvärit:
Valmiit kappaleet:
kysyttäessä
Käyttökohteita:
komponentit korkeisiin lämpötiloihin, mittatarkat
kappaleet, lämpöeristeet, mittatarkat osat, kuljettimet, koneenrakennus
Tunnettuja kauppanimiä:
TECAMID® 66 CF20, CENTROMID® 6.6 CF

Toimitusvalikoima:
levyt, tangot

Ominaispaino:
1,23g/cm3

Käyttölämpötila:
-30 - + 130°C,
hetkellisesti +170°C

Hintaluokka:
€€€+

PA -Polyamidi

PA 6.6 HOT

Lämpöstabiloitu PA 6.6 materiaali kohteisiin, jossa
tarvitaan hyvää mittatarkkuutta korkeassa lämpötilassa. Soveltuu hyvin laakerimateriaaliksi.
Erityisominaisuudet:
• mekaanisesti luja ja jäykkä
• lämpöstabiloitu
• erittäin mittatarkka
• pieni vedenimeytyminen
• korkea käyttölämpötila
• pieni lämpölaajeneminen
• hyvät liukuominaisuudet
• soveltuu korkean lämpötilan laakerimateriaaliksi
• kestää hyvin monia öljyjä, rasvoja sekä polttoaineita
Standardivärit:
ruskea
Erikoisvärit:
-

Valmiit kappaleet:
kysyttäessä
Käyttökohteita:
komponentit korkeisiin lämpötiloihin, mittatarkat
kappaleet, lämpöeristeet, kuljettimet, sähköteollisuus
Tunnettuja kauppanimiä:
TECAMID® 66 HI, SUSTAMID® 66 HS, Ertalon® 6
XAU+(valettu PA6), ZELLAMID® 250 HI

Toimitusvalikoima:
levyt, tangot

Ominaispaino:
1,15g/cm3

Käyttölämpötila:
-30 - + 130°C,
hetkellisesti +170°C

Hintaluokka:
€€
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PA -Polyamidi

PA 12

Suulakepuristettu PA 12 materiaali. PA 12 on erittäin
iskunkestävä, murtoluja ja mittatarkka materiaali.
Vedenimeytyminen on PA 12 materiaalilla polyamideista pienin.

Käyttökohteita:
Erilaiset koneenosat, jossa vaaditaan hyvää kulumisen kestoa, erityisen hyvää mittatarkkuutta, vähäistä
vedenimeytymistä ja keveyttä.

Erityisominaisuudet:
• erinomainen mekaanisen tärinän vaimennus
• suuri sitkeys ja iskunkestävyys
• hyvä mittatarkkuus
• erittäin pieni vedenimeytyminen
• kestää hyvin monia öljyjä, rasvoja sekä polttoaineita
• pienitiheyksinen (1,02g/cm3)

Tunnettuja kauppanimiä:
TECAMID® 12, SUSTAMID® 12, CENTROMID® 12,
ZELLAMID® 1200, GEHR PA 12 TR® (kirkas)

Standardivärit:
luonnonvärinen
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Erikoisvärit:
-

Toimitusvalikoima:
levyt, tangot

Ominaispaino:
1,02g/cm3

Valmiit kappaleet:
kysyttäessä

Käyttölämpötila:
60 - + 110°C,
hetkellisesti 150°C

Hintaluokka:
€€€+

PA -Polyamidi

PA 4.6

PA 4.6 on korkeampi lämpötilan kesto ja murtolujuus kuin suulakepuristetulla PA 6.6:lla. Materiaalin perusominaisuuksiin kuuluu myös parempi
kestävyys polttoaineita, öljyjä, useimpia orgaanisia
liuottimia ja alkalideja vastaan.
Erityisominaisuudet:
• korkeampi lämpötilan kesto (jatkuvaa + 130°C,
hetkellisesti + 220°C)
• hyvä murtolujuus
• hyvä mittatarkkuus lämmössä
• hyvä virumisenkesto
• korkea vedenimeytyminen
• kestää hyvin monia öljyjä, rasvoja sekä polttoaineita
Standardivärit:
punaruskea
Erikoisvärit:
-

Valmiit kappaleet:
kysyttäessä
Käyttökohteita:
laakerit, hammaspyörät, liukukiskot, kytkimet, kuljettimet korkeissa lämpötiloissa
Tunnettuja kauppanimiä:
TECAMID® 46, SUSTAMID® 46, Ertalon® 4.6

Toimitusvalikoima:
levyt, tangot ja
putket

Ominaispaino:
1,19g/cm3

Käyttölämpötila:
-30 - + 130°C

Hintaluokka:
€€€+
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PET -Polyetyleenitereftalaatti

PET

PET sopii erityisesti osiin, joiden on kestettävä
korkeita kuormituksia ja jotka ovat alttiina kulumiselle. Hyvien mekaanisten-, lämpö- ja sähköisten
ominaisuuksien takia PET -materiaalia käytetään
hyvin laajasti. Sitä hyödynnetään paikoissa, joissa
vaaditaan mittapitävyyttä, pientä kitkaa, kulumis- ja kuormituskestävyyttä. Materiaali perustuu
homopolymeeriin.
Erityisominaisuudet:
• mekaanisesti vahva, jäykkä ja kova
• erittäin hyvä virumisen vastustuskyky
• kitkakerroin alhainen
• erinomainen kulumiskestävyys
• hyvä kemiallinen kestävyys
• sopii elintarvikekäyttöön
• erinomainen sähkön eristävyys
Standardivärit:
valkoinen, musta
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Erikoisvärit:
minimitoimitusmäärin
Valmiit kappaleet:
kysyttäessä
Käyttökohteita:
elektroniikkateollisuuden komponentit, laakerit,
holkit, hammaspyörät, ohjaimet
Tunnettuja kauppanimiä:
TECAPET®, Ertalyte® PET-P, CENTROLYTE®, ZELLAMID® 1400 HI, GEHR PET®

Toimitusvalikoima:
levyt, tangot, ainesputket

Ominaispaino:
1,36g/cm3

Käyttölämpötila:
-20 - + 110°C

Hintaluokka:
€€

PET -Polyetyleenitereftalaatti

PET SL

PET SL on kiinteällä voiteluaineella seostettu PET
-materiaali. Materiaalilla on normaaliin PET:n
verrattuna huomattavasti parempi kulutuskestävyys ja alhaisempi kitkakerroin. Materiaali soveltuu
erityisen hyvin erilaisiin laakerointeihin.

Valmiit kappaleet:
kysyttäessä

Erityisominaisuudet:
• mekaanisesti vahva, jäykkä ja kova
• erittäin hyvä virumisen vastustuskyky
• erittäin alhainen kitkakerroin
• erinomainen kulumiskestävyys
• hyvä kemiallinen kestävyys
• sopii elintarvikekäyttöön
• erinomainen sähkön eristävyys

Tunnettuja kauppanimiä:
TECAPET® TF, Ertalyte® TX, CENTROLYTE® ZX, ZELLAMID® 1400 T

Standardivärit:
harmaa
Erikoisvärit:
-

Käyttökohteita:
liukulaakerit, liukupinnat, kuljettimet

Toimitusvalikoima:
levyt, tangot

Ominaispaino:
1,43g/cm3

Käyttölämpötila:
-20 - + 110°C,
hetkellisesti +170°C

Hintaluokka:
€€
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PET -Polyetyleenitereftalaatti

PBT GF30

PBT GF30 on lasiseosteinen polybutyleenitereftalaatti, joka kuuluu PET -materiaaleihin. Seosteen
ansiosta materiaali on mekaanisesti erittäin lujaa ja
on mittatarkka laajalla lämpötila-alueella.
Erityisominaisuudet:
• mekaanisesti erittäin luja ja jäykkä
• mittatarkka laajalla lämpötila-alueella
• erittäin pieni lämpölaajeneminen
• erinomainen sähkön eristävyys
• hyvä kemiallinen kestävyys
• erittäin pieni vedenimeytyminen
• hyvä kulumiskestävyys
Standardivärit:
valkoinen
Erikoisvärit:
Valmiit kappaleet:
kysyttäessä
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Käyttökohteita:
hammaspyörät, laakeroinnit, kulutuslevyt
Tunnettuja kauppanimiä:
TECADUR® PBT GF30, SUSTADUR® PBT, ZELLAMID®
1400 PBT

Toimitusvalikoima:
levyt, tangot

Ominaispaino:
1,46g/cm3

Käyttölämpötila:
-20 - + 110°C,
hetkellisesti +200°C

Hintaluokka:
€€€

PC -Polykarbonaatti (tekninen laatu)

PC

PC on amorfinen polymeeri, joka on väriltään läpikuultavan kirkas. Polykarbonaatti on mekaanisesti
erittäin luja ja jäykkä. Materiaali omaa hyvän iskulujuuden. Materiaali kestää myös hyvin UV-säteilyä
ja säätä.

Käyttökohteita:
eristekomponentit, mittatarkat kappaleet
Tunnettuja kauppanimiä:
TECANAT®, SUSTANAT®, Quadrant® PC 1000, GEHR
PC®

Erityisominaisuudet:
• mekaaninen lujuus
• hyvä iskulujuus
• säänkestävä (UV-säteily, pakkanen)
• korkea käyttölämpötila
• läpinäkyvyys (ei optinen)
• hyvä sähkön eristävyys
Standardivärit:
kirkas
Erikoisvärit:
Valmiit kappaleet:
kysyttäessä

Toimitusvalikoima:
levyt, tangot

Ominaispaino:
1,19g/cm3

Käyttölämpötila:
-40 - + 120°C,
hetkellisesti +140°C

Hintaluokka:
€€
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PC -Polykarbonaatti (tekninen laatu)

PC GF30

PC GF30 on lasiseosteinen versio teknisestä polykarbonaatista. Lisäaineen ansiosta materiaali on mekaanisesti erittäin jäykkä, kestävä sekä mittatarkka.
Materiaalin vedenimeytyminen on erittäin pieni.

kohteet, jossa normaalin PC:n mittatarkkuus ja mekaaninen lujuus eivät riitä
Tunnettuja kauppanimiä:
TECANAT® GF30, SUSTANAT® PC GF 20 (20% lasia)

Erityisominaisuudet:
• erittäin korkea mekaaninen lujuus
• hyvä iskulujuus
• säänkestävä (UV-säteily, pakkanen)
• korkea käyttölämpötila
• hyvä sähkön eristävyys
Standardivärit:
läpikuultava
Erikoisvärit:
Valmiit kappaleet:
kysyttäessä
Käyttökohteita:
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Toimitusvalikoima:
levyt, tangot

Ominaispaino:
1,42g/cm3

Käyttölämpötila:
-40 - + 120°C,
hetkellisesti +140°C

Hintaluokka:
€€

PUR -Polyuretaani

PUR

Polyuretaaniperheeseen kuuluu laaja ryhmä
muoveja, joiden ominaisuudet poikkeavat paljon
toisistaan. Tässä käsiteltävä laatu on esteripohjainen kumin kaltainen elastinen materiaali, joka
on taipuisaa ja venyvää. Kyseistä PUR-laatua on
saatavilla eri kovuuksissa. Normaali skaala on shore
65A-95A.
Materiaalilla on lähes muuttumattomat elastiset
ominaisuudet koko käyttölämpötila-alueella -40°C
- +80°C.
Erityisominaisuudet:
• hyvä kulutuskestävyys
• joustava
• hyvä vetolujuus ja murtovenymä
• suuri kitkakerroin
• hyvä iskunvaimennuskyky
• kestää öljyä, rasvaa ja bensiiniä
Standardivärit:
natural

Erikoisvärit:
ruskea, keltainen
Valmiit kappaleet:
kysyttäessä
Käyttökohteita:
holkit, siilovuoraukset, kaavarit, lumiaurat, kytkinkomponentit, rullalaudan renkaat sekä kohteet,
joissa vaaditaan iskunvaimennusta
Tunnettuja kauppanimiä:
Elastopal, Vulkollan

Toimitusvalikoima:
levyt, tangot

Ominaispaino:
1,25g/cm3

Käyttölämpötila:
-40 - +80°C

Hintaluokka:
€€
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Erikoismuovit
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Fluorimuovit

PTFE -Polytetrafluorieteeni

PTFE -Polytetrafluorieteeni on materiaali, jolla on
useita hyviä ominaisuuksia: erittäin hyvä kemiallinen kestävyys, korkea lämpötilankesto. Materiaalin
kitkakerroin on alhaisin kaikista polymeereistä.
Myös sähköiset eritysominaisuudet ovat materiaalilla hyvät. PTFE:llä on verrattain rajoitettu kulumiskestävyys sen pehmeydestä johtuen ja siten se
soveltuukin kohteisiin, joissa kuormitus ja nopeus
ovat pieniä. Parhaiten materiaali tunnetaan Du
Pontin rekisteröimällä tavaramerkillä Teflon®.
Erityisominaisuudet:
• erittäin alhainen kitkakerroin
• lähes täydellinen kemikaalien kestävyys
• erinomaiset sähköiset ominaisuudet
• laaja käyttölämpötila-alue
• alhainen vedenimeytyminen
• hyvä säänkesto
Standardivärit:
valkoinen

Erikoisvärit:
Valmiit kappaleet:
kysyttäessä
Käyttökohteita:
Kemianteollisuus, vuoraukset ja komponentit, joilla
on vaatimus kestää hyvin kemikaaleja.
Tunnettuja kauppanimiä:
Teflon®, PTFE G400, TECAFLON® PTFE

Toimitusvalikoima:
levyt, tangot, kalvot
ja ainesputket

Ominaispaino:
2,18g/cm3

Käyttölämpötila:
-200 - +260 °C

Hintaluokka:
€€€
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Fluorimuovit

PTFE GF25

PTFE GF25 on lasikuidulla (25%) seostettu PTFE laatu. Lasin ansiosta materiaalin mekaaninen lujuus on
parempi kuin puhtaalla PTFE:llä. Materiaali kestää
myös paremmin kuormitusta kuin puhdas PTFE,
jonka ansiosta materiaali soveltuu hyvin laakeri- ja
liukusovelluksiin.

Käyttökohteita:
Männät, tiivisteet ja laakeroinnit, joilta vaaditaan
kulumisen- ja kemikaalienkestävyyttä.
Tunnettuja kauppanimiä:
G405

Erityisominaisuudet:
• korkeampi kuorman kesto
• parempi kulutuskestävyys
• erittäin hyvä kemikaalienkestävyys
• soveltuu laakerointeihin, jotka vaativat alhaista
PV-arvoa
Standardivärit:
valkoinen
Erikoisvärit:
Valmiit kappaleet:
kysyttäessä
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Toimitusvalikoima:
levyt, tangot, kalvot
ja ainesputket

Ominaispaino:
2,25g/cm3

Käyttölämpötila:
-200 - +260 °C

Hintaluokka:
€€€

Fluorimuovit

PTFE CF25

PTFE CF25 on hiiligrafiitilla (25%) seostettu PTFE
laatu. Lisäaineen ansiosta materiaalin kitkakerroin
on erittäin alhainen ja kuormituksen kesto hyvä
verrattuna puhtaaseen materiaaliin. Materiaali on
myös sähkönjohtavaa sekä omaa hyvän lämmönjohtokyvyn.

Käyttökohteita:
laakeroinnit koville nopeuksille ja kohtuullisen
koville pinnoille
Tunnettuja kauppanimiä:
G453

Erityisominaisuudet:
• erittäin alhainen kitkakerroin
• kohtalainen kuormankesto
• erittäin hyvä kemikaalien kesto
• hyvä kulutuksenkesto
• hyvä lämmönjohtokyky
Standardivärit:
tummanharmaa
Erikoisvärit:
Valmiit kappaleet:
kysyttäessä

Toimitusvalikoima:
levyt, tangot, kalvot
ja ainesputket

Ominaispaino:
2,11g/cm3

Käyttölämpötila:
-200 - +260 °C

Hintaluokka:
€€€
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Fluorimuovit

PTFE BZ60

PTFE BZ60 on pronssilla (60%) seostettu PTFE laatu.
Pronssin ansiosta materiaali omaa erittäin hyvän
kuormankeston, sekä hyvän kulumiskestävyyden.
Pronssin ansiosta materiaalin lämmönjohtavuus on
erittäin korkea.

Käyttökohteita:
voitelemattomat laakeroinnit koville nopeuksille,
poislukien erittäin kovat pinnat
Tunnettuja kauppanimiä:
G458

Erityisominaisuudet:
• korkea kuormankesto
• hyvä kulumisenkesto
• korkea lämmönjohtavuus
Standardivärit:
ruskea
Erikoisvärit:
Valmiit kappaleet:
kysyttäessä
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Toimitusvalikoima:
levyt, tangot ja
ainesputket

Ominaispaino:
3,90g/cm3

Käyttölämpötila:
-200 - +260 °C

Hintaluokka:
€€€

Fluorimuovit

PVDF -Polyvinyylideenifluoridi

PVDF -Polyvinyylideenifluoridi on kestomuovi, jonka
kemiallinen kestävyys, mekaaninen lujuus sekä
lämpökuorman kestävyys ovat hyviä. Sitä käytetään
useasti vuorauksina ja pinnoitteina mutta myös
koneen osina. Materiaali on myös hitsattavissa, joka
tekee siitä erittäin monikäyttöisen.
Erityisominaisuudet:
• erittäin hyvä kemikaalien kesto
• korkea kuormankesto korkeissakin lämpötiloissa
• hyvä kulumisenkesto
• hitsattavuus

Käyttökohteita:
voitelemattomat laakeroinnit koville nopeuksille,
poislukien erittäin kovat pinnat
Tunnettuja kauppanimiä:
TECAFLON® PVDF, Symalit® PVDF, Polystone® PVDF,
SUSTAPVDF®
Huomioita:
materiaalia on saatavana sähkönjohtavana ELS -versiona sekä yhdistetty materiaaleihin kuten lasikuituun, polyesteriin ja aramidiin (säiliövuorauksiin)

Standardivärit:
luonnonvärinen
Erikoisvärit:
Valmiit kappaleet:
kysyttäessä

Toimitusvalikoima:
levyt, tangot, kalvot
ja hitsauslangat

Ominaispaino:
1,78g/cm3

Käyttölämpötila:
-30 - +140 °C

Hintaluokka:
€€€
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Fluorimuovit
E/TFE -Etyleenitetrafluorietyleeni
• Hyvä kemikaalienkesto, pieni vedenimeytyminen, korkea käyttölämpötila

E-CTFE -Etyleeni-klorotrifluorietyleeni
• Hyvä kemikaalienkesto (myös alkalit), hyvä iskulujuus, hyvä säänkestävyys

FEP -Fluorinoitu etyleenipropyleeni
• Erinomainen reagoimattomuus lämmön, sähkön ja kemikaalien suhteen. Kemikaalien kesto +200 °C asti.
Saatavilla kalvona.

PFA -Perfluorialkoksi
• Helposti työstettävä muovi, joka omaa PTFE:n hyviä ominaisuuksia. Kovempaa kuin PTFE ja voidaan hitsata.
Käyttölämpötila +260 °C asti. Saatavilla kalvona.

78

HPM’S (High-Performance Materials)

PPE GF30

PPE GF30 on amorfinen kestomuovi, jota pääasiassa käytetään kappaleissa, joissa tarvitaan hyvää
mittatarkkuutta ja pientä virumista korkeissakin
lämpötiloissa. Materiaali on hyvin sähköä eristävää
eikä vedenimeytymistä juuri ole.
Erityisominaisuudet:
• hyvä mittatarkkuus korkeissakin lämpötiloissa
• pieni viruminen korkeissakin lämpötiloissa
• hyvä sähköneristävyys
• pieni vedenimeytyminen

Käyttökohteita:
Tunnettuja kauppanimiä:
TECANYL® 731, TECANYL® GF30, TECANYL® MT, SUSTAPPE®, SUSTAPPE® GF 30
Huomioita:
Saatavilla myös lasikuituseosteisena (30%), joka on
mekaanisesti huomattavasti lujempi sekä liimautuu
ja hitsautuu paremmin. Saatavilla medical-laatuna.

Standardivärit:
harmaatangot ja levyt
Erikoisvärit:
Valmiit kappaleet:
kysyttäessä

Toimitusvalikoima:
levyt ja tangot

Ominaispaino:
1,30g/cm3

Käyttölämpötila:
-40 - +85 °C,
hetkellisesti +110 °

Hintaluokka:
€€€
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HPM’S (High-Performance Materials)

PMP -Polymetyylipenteeni

PMP -Polymetyylipenteeni on mekaanisesti luja,
kirkas amorfinen kestomuovi, joka muistuttaa polypropeenia. Materiaalilla on hyvä kemiallinenkestävyys sekä sähköinen eristävyys. Materiaalin tiheys
on erittäin alhainen (0,83g/cm3).

Käyttökohteita:
elektroniikkateollisuus, hienomekaniikka, lasertekniikka, lääketeollisuus
Tunnettuja kauppanimiä:
TECAFINE® PMP

Erityisominaisuudet:
• hyvä kemiallinen kestävyys
• pieni vedenimeytyminen
• alhainen tiheys
• hyvä sähköneristävyys
• hyvät optiset ominaisuudet
• ei kaasutiivis
Standardivärit:
kirkas
Erikoisvärit:
Valmiit kappaleet:
kysyttäessä
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Toimitusvalikoima:
levyt ja tangot

Ominaispaino:
0,83g/cm3

Käyttölämpötila:
+0 - +120 °C,
hetkellisesti +170 °C
(-40- +85 ja 110)

Hintaluokka:
€€€

HPM’S (High-Performance Materials)

PSU -Polysulfoni

PSU -Polysulfoni on läpikuultava amorfinen kestomuovi, joka on mekaanisesti luja ja hyvin lämpöä
kestävä materiaali. Se kestää hyvin hydrolyysiä ja
toistuvaa sterilointia. Koska materiaali on amorfinen, soveltuu se hyvin lämpömuovattavaksi.

Käyttökohteita:
Tunnettuja kauppanimiä:
TECASON® S, Quadrant® 1000 PSU, SUSTASON® PSU

Erityisominaisuudet:
• hyvä kemikaalienkesto
• elintarvikehyväksytty
• hyvä lämpötilankesto
• hyvä mekaaninen lujuus laajalla lämpötila-alueella
• säteilynkestävyys
• hyvä sähköneristävyys
Standardivärit:
kellertävä, läpikuultava
Erikoisvärit:
Valmiit kappaleet:
kysyttäessä

Toimitusvalikoima:
levyt, tangot

Ominaispaino:
1,24g/cm3

Käyttölämpötila:
-100 - +160 °C,
hetkellisesti +180 °C

Hintaluokka:
€€€+

81

HPM’S (High-Performance Materials)

PPSU -Polyfenyylisulfoni

PPSU -Polyfenyylisulfoni on amorfinen kestomuovi,
jolla on hyvä lämpötilan ja kemikaalien kesto. Materiaali kestää erittäin hyvin hydrolyysiä ja toistuvaa
sterilointia ja sitä voidaan käytännössä steriloida
loputtomasti. Materiaali on myös erittäin mittatarkka laajalla lämpötila-alueella.
Erityisominaisuudet:
• erittäin hyvä kemikaalien ja steriloinnin kesto
• elintarvikehyväksytty
• mittatarkka laajalla lämpötila-alueella
• hyvä mekaaninen lujuus laajalla lämpötila-alueella
• hyvä säteilynkestävyys
• hyvä sähköneristävyys
Standardivärit:
luonnonvärinen (erikoisvärejä medical -materiaaleissa)
Erikoisvärit:
-
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Valmiit kappaleet:
kysyttäessä
Käyttökohteita:
Tunnettuja kauppanimiä:
TECASON®P, TECASON® P MT, Quadrant® PPSU, SUSTASON® PPSU, ZELLAMID® 2100, CENTRO HPM®
Huomioita:
Saatavilla medical-laatuna eri väreissä sekä röntgenhavaittavana

Toimitusvalikoima:
levyt, tangot

Ominaispaino:
1,31g/cm3

Käyttölämpötila:
-50 - +170 °C,
hetkellisesti +190 °C

Hintaluokka:
€€€+

HPM’S (High-Performance Materials)

PEI -Polyeetteriimidi

PEI -Polyeetteriimidi on amorfinen kestomuovi polyimidi-ryhmästä joka omaa hyvän mittatarkkuuden
laajalla lämpötila-alueella. Myös lämpölaajeneminen materiaalilla on pieni ja sen lämpötilan kesto
hyvä. Materiaali on luonnostaan palamatonta ja
omaakin paloluokituksen UL94 V-0.

Valmiit kappaleet:
kysyttäessä

Erityisominaisuudet:
• mittatarkkuus laajalla lämpötila-alueella
• alhainen lämpölaajeneminen
• hyvä lämpötilan kesto
• paloluokka UL94 V-0
• hyvä säteilynkestävyys
• elintarvikehyväksytty

Tunnettuja kauppanimiä:
ULTEM®1000, TECAPEI®, Duratron® PEI, SUSTAPEI®,
ZELLAMID® 1000

Standardivärit:
meripihka
Erikoisvärit:
-

Käyttökohteita:
elektroniikkateollisuus, hienomekaniikka, lääketeollisuus, elintarviketeollisuus

Toimitusvalikoima:
levyt, tangot

Ominaispaino:
1,28g/cm3

Käyttölämpötila:
-30 - +170 °C,
hetkellisesti +200 °C

Hintaluokka:
€€€+
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PEI GF30

PEI GF30 on lasiseosteinen versio PEI:stä. Seosteen
ansiosta materiaalin mekaaninen jäykkyys ja kestävyys on vieläkin korkeampi kuin seostamattomalla
PEI laadulla.
Erityisominaisuudet:
• hyvä mittatarkkuus laajalla lämpötila-alueella
• alhainen lämpölaajeneminen
• mekaanisesti erittäin jäykkä ja kestävä
• hyvä lämpötilan kesto
• paloluokka UL94 V-0
• hyvä säteilynkestävyys

Käyttökohteita:
elektroniikkateollisuus, hienomekaniikka, lääketeollisuus, elintarviketeollisuus
Tunnettuja kauppanimiä:
ULTEM®2300, TECAPEI® GF30 , SUSTAPEI® GF 30,
ZELLAMID® 1000 GF30

Standardivärit:
meripihka
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Erikoisvärit:
-

Toimitusvalikoima:
levyt, tangot

Ominaispaino:
1,51g/cm3

Valmiit kappaleet:
kysyttäessä

Käyttölämpötila:
-30 - +170 °C,
hetkellisesti +210 °C

Hintaluokka:
€€€+

HPM’S (High-Performance Materials)

PES -Polyeetterisulfoni

PES -Polyeetterisulfoni on amorfinen kestomuovi,
jonka ominaisuudet ovat hyvin samankaltaiset kuin
PSU:lla mutta omaa paremman kemiallisen kestävyyden ja iskulujuuden.
Erityisominaisuudet:
• mittatarkkuus laajalla lämpötila-alueella
• hyvä lämpötilan kesto
• paloluokka UL94 V-0
• hyvä iskulujuus
• elintarvikehyväksytty
• hitsattavissa

Käyttökohteita:
elektroniikkateollisuus, hienomekaniikka, lääketeollisuus, elintarviketeollisuus
Tunnettuja kauppanimiä:
TECASON® E, SUSTASON® PES

Standardivärit:
läpikuultava, kellertävä
Erikoisvärit:
-

Toimitusvalikoima:
levyt, tangot

Ominaispaino:
1,37g/cm3

Valmiit kappaleet:
kysyttäessä

Käyttölämpötila:
-30 - +180 °C,
hetkellisesti +220 °C

Hintaluokka:
€€€+
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HPM’S (High-Performance Materials)

PPS -Polyfenyleenisulfoni

PPS -Polyfenyleenisulfoni on osakiteinen korkeitten
lämpötilojen kestomuovi. Kemiallisen rakenteensa
ansiosta materiaali on erittäin kestävä korkean mekaanisen lujuuden omaava polymeeri jopa yli 200 °C
lämpötiloissa. Lisäksi materiaalilla on erittäin pieni
vedenimeytyminen sekä se on erittäin mittatarkka
ja hyvä sähköeriste.
Erityisominaisuudet:
• hyvä mekaaninen lujuus laajalla lämpötila-alueella
• hyvä kemiallinen kestävyys korkeissa lämpötiloissa
• hyvä sähköneristävyys
• korkea säteilynkesto
• mittatarkkuus laajalla lämpötila-alueella
• pieni vedenimeytyminen
• korkea lämpötilankesto
• hyvä virumisenkesto
• paloluokka UL94 V-0
Standardivärit:
luonnonvärinen
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Erikoisvärit:
Valmiit kappaleet:
kysyttäessä
Käyttökohteita:
elektroniikkateollisuus, hienomekaniikka, lääketeollisuus, kemianteollisuus (elintarviketeollisuus)
Tunnettuja kauppanimiä:
TECATRON®, SUSTATRON® PPS, Techtron® PPS, ZELLAMID® 1900

Toimitusvalikoima:
levyt, tangot

Ominaispaino:
1,36g/cm3

Käyttölämpötila:
-20 - +230 °C,
hetkellisesti +260 °C

Hintaluokka:
€€€+

HPM’S (High-Performance Materials)

PPS GF40

PPS GF40 on lasiseosteinen versio PPS:stä, jonka
ansiosta materiaali on erittäin lujaa, mittatarkkaa.
Materiaalia voidaan käyttää kohteissa, joissa vaaditaan erittäin tiukkoja toleransseja.
Erityisominaisuudet:
• mekaanisesti erittäin luja
• mittatarkkuus laajalla lämpötila-alueella
• kohteisiin, joissa vaaditaan erittäin tiukkoja toleransseja
• hyvä kemiallinen kestävyys korkeissa lämpötiloissa
• hyvä virumisenkesto
• korkea lämpötilankesto
• hydrolyysin ja steriloinnin kestävä
• paloluokka UL94 V-0
Standardivärit:
luonnonvärinen
Erikoisvärit:
musta

Valmiit kappaleet:
kysyttäessä
Käyttökohteita:
elektroniikkateollisuus, hienomekaniikka, lääketeollisuus, kemianteollisuus (elintarviketeollisuus)
Tunnettuja kauppanimiä:
TECATRON® GF40, SUSTATRON® PPS GF40, Techtron®
PPS GF40, ZELLAMID® 1900 GF40

Toimitusvalikoima:
levyt, tangot

Ominaispaino:
1,63g/cm3

Käyttölämpötila:
+0 - +230 °C,
hetkellisesti +260 °C

Hintaluokka:
€€€+
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HPM’S (High-Performance Materials)

PPS PVX

PPS PVX on laakerilaadun PPS, joka on seostettu
hiilikuidulla, PTFE:llä ja grafiitilla. Niiden ansiosta
materiaalin kitkakerroin on alhainen ja liukuominaisuudet ovat erittäin hyviä. Tämä tekeekin materiaalista ihanteellisen vaativiin liuku ja laakerointisovellutuksiin.

Käyttökohteita:
laakeroinnit ja liukusovellutukset vaativissa kohteissa
Tunnettuja kauppanimiä:
TECATRON® PVX, Techtron® HPV, SUSTATRON® PPS
MOD

Erityisominaisuudet:
• matala kitkakerroin
• hyvät liukuominaisuudet
• soveltuu korkean kuormituksen laakerointeihin
• mittatarkka
• hyvä lämpötilan kesto
Standardivärit:
musta
Erikoisvärit: Valmiit kappaleet:
kysyttäessä
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Toimitusvalikoima:
levyt, tangot

Ominaispaino:
1,50g/cm3

Käyttölämpötila:
+0 - +230 °C,
hetkellisesti +260 °C

Hintaluokka:
€€€+

HPM’S (High-Performance Materials)

PEEK -Polyeetterieetteriketoni

PEEK -Polyeetterieetteriketoni on korkean lämpötilakeston omaava hyvin erityisillä ominaisuuksilla
varustettu polymeeri. Korkea mekaaninen lujuus
säilyy tällä osakiteisellä aromaattisella polymeerillä
kovissakin lämpötiloissa. Lisäksi PEEK-materiaalit
osoittavat hyvää iskulujuutta jopa alhaisissakin
lämpötiloissa, korkeaa mekaanisen rasituksen
kestoa, pientä virumista ja hyviä liuku- ja kulutusominaisuuksia. Materiaalilla on myös erittäin hyvä
kemikaalien kestävyys. Näiden ominaisuuksien yhtälö tekeekin materiaalista oikean valinnan erittäin
vaativiin käyttökohteisiin.
Erityisominaisuudet:
• korkea lämpötilankesto
• erinomaiset mekaaniset ominaisuudet
• elintarvikehyväksytty
• hyvä iskulujuus alhaisissa lämpötiloissa
• pieni viruminen
• hyvät liuku- ja kulutusominaisuudet
• sähköä eristävä
• paloluokka UL94 V-0
Standardivärit: luonnonvärinen (beige), musta
Erikoisvärit: punainen, medical värit

Valmiit kappaleet:
kysyttäessä
Käyttökohteita:
kemianteollisuus, elektroniikkateollisuus, ilmailuteollisuus, elintarviketeollisuus
Tunnettuja kauppanimiä:
TECAPEEK®, Ketron® 1000 PEEK, SUSTAPEEK®, GEHR
PEEK®, CENTROPEEK, ZELLAMID® 1500
Huomioita:
PEEK-materiaalia on saatavilla erikoisvahvisteisia,
PTFE seostettuja, metallinpaljastimessa näkyviä
laatuja sekä medical-laatuja.

Toimitusvalikoima:
levyt, tangot ja
ainesputket

Ominaispaino:
1,31g/cm3

Käyttölämpötila:
-60 - +260 °C,
hetkellisesti +300 °C

Hintaluokka:
€€€+
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HPM’S (High-Performance Materials)

PEEK GF30

PEEK GF30 on lasikuituseosteinen versio PEEK-materiaalista. Seosteen ansiosta materiaalin mekaaninen kovuus ja sitkeys on vieläkin korkeampi.

Käyttökohteita:
elektroniikkateollisuus, ajoneuvoteollisuus, kemianteollisuus, koneenrakennus

Erityisominaisuudet:
• erittäin jäykkä
• erittäin korkea virumisen kesto
• mittatarkka
• hydrolyysin ja steriloinnin kestävä
• erittäin hyvä kemikaalien kesto
• sähköä eristävä
• paloluokka UL94 V-0

Tunnettuja kauppanimiä:
TECAPEEK® GF30, SUSTAPEEK® GF 30, Ketron® GF30,
ZELLAMID® 1500 GF30, GEHR PEEK-30GF®

Standardivärit:
luonnonvärinen (beige)
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Erikoisvärit:
-

Toimitusvalikoima:
levyt, tangot

Ominaispaino:
1,53g/cm3

Valmiit kappaleet:
kysyttäessä

Käyttölämpötila:
-20 - +260 °C,
hetkellisesti +300 °C

Hintaluokka:
€€€+

HPM’S (High-Performance Materials)

PEEK CF30

PEEK CF30 on hiilikuituseosteinen versio PEEK -materiaalista. Seosteen ansiosta materiaalin mekaaninen lujuus ja kulutuskestävyys ovat huomattavasti
parempia kuin seostamattomalla laadulla. Hiiliseosteen johdosta materiaali on sähköä johtavaa.
Erityisominaisuudet:
• mekaanisesti luja
• hyvät kulutus- ja liukuominaisuudet
• hyvä virumisen kesto
• erittäin hyvä kemikaalien kesto
• mittatarkka
• pieni lämpölaajeneminen
• paloluokka UL94 V-0
• ei sähköisesti eristävä

Valmiit kappaleet:
kysyttäessä
Käyttökohteita:
liuku- ja kulutuskohteet, kuljettimet, ajoneuvoteollisuus
Tunnettuja kauppanimiä:
TECAPEEK® CF30, SUSTAPEEK® CF 30, Ketron® CA30,
ZELLAMID® 1500 CF30

Standardivärit:
musta

Toimitusvalikoima:
levyt, tangot

Ominaispaino:
1,38g/cm3

Erikoisvärit:
-

Käyttölämpötila:
-20 - +260 °C,
hetkellisesti +300 °C

Hintaluokka:
€€€+
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PEEK PVX

PEEK PVX on laakerilaadun PEEK. Se on seostettu
hiilikuidulla, PTFE:llä ja grafiitilla, minkä ansiosta
materiaalin liukuominaisuudet ovat erittäin hyvät.
Tämän ansiosta materiaali soveltuukin erittäin
hyvin käytettäväksi korkean kuormituksen laakerointeina.
Erityisominaisuudet:
• erittäin hyvät liuku- ja kulutusominaisuudet
• hyvä virumisenkesto
• mittatarkka
• paloluokka UL94 V-0
• erittäin hyvä kemikaalien kesto
• ei sähköisesti eristävä
• hyvä kemikaalien kesto

92

Valmiit kappaleet:
kysyttäessä
Käyttökohteita:
laakeroinnit ja liukupinnat vaativissa kohteissa
Tunnettuja kauppanimiä:
TECAPEEK® PVX, SUSTAPEEK® MOD, Ketron® HPV,
ZELLAMID® 1500 T, GEHR PEEK-mod®

Standardivärit:
musta

Toimitusvalikoima:
levyt, tangot ja
ainesputket

Ominaispaino:
1,44g/cm3

Erikoisvärit:
-

Käyttölämpötila:
-30 - +260 °C,
hetkellisesti +300 °C

Hintaluokka:
€€€+

HPM’S (High-Performance Materials)

PEK (Polyeetteriketoni)

PEK (Polyeetteriketoni) on PEEK -ryhmän materiaali,
jolla on hyvät kulutus- ja liukuominaisuudet. Materiaalilla on myös hyvä kuormankantokyky staattisella
ja dynaamisella kuormalla.
Erityisominaisuudet:
• hyvät kulutus- ja liukuominaisuudet
• hyvä kuormankantokyky
• pieni viruminen
• sähköä eristävä
• hyvä kemikaalien kesto
• paloluokka UL94 V-0

Käyttökohteita:
kuljettimet, koneenrakennus, kulutuslevyt, kemianteollisuus
Tunnettuja kauppanimiä:
TECAPEEK® HT

Standardivärit:
musta
Erikoisvärit:
-

Toimitusvalikoima:
levyt, tangot

Ominaispaino:
1,31g/cm3

Valmiit kappaleet:
kysyttäessä

Käyttölämpötila:
-20 - +260 °C,
hetkellisesti +300 °C

Hintaluokka:
€€€+
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PEKEKK (Polyeetteriketonieetteriketoniketoni)

PEKEKK (Polyeetteriketonieetteriketoniketoni)
on PEEK ryhmän materiaali, jolla on erinomaiset mekaaniset ominaisuudet ja mittatarkkuus
korkeissakin lämpötiloissa. Materiaali on helposti
koneistettava.

Käyttökohteita:
kuljettimet, koneenrakennus, kemianteollisuus,
ajoneuvoteollisuus
Tunnettuja kauppanimiä:
TECAPEEK® ST

Erityisominaisuudet:
• mekaaninen lujuus korkeissa lämpötiloissa
• mittatarkkuus korkeissa lämpötiloissa
• pieni vedenimeytyminen
• ei sähköisesti eristävä
• hyvä kemikaalien kesto
• paloluokka UL94 V-0
Standardivärit:
musta
Erikoisvärit:
Valmiit kappaleet:
kysyttäessä
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Toimitusvalikoima:
levyt, tangot

Ominaispaino:
1,32g/cm3

Käyttölämpötila:
-20 - +260 °C,
hetkellisesti +300 °C

Hintaluokka:
€€€+

HPM’S (High-Performance Materials)

PAI -Polyamidi-IMIDI

PAI -Polyamidi-IMIDI on korkean suorituskyvyn
omaava kestomuovi, jonka ominaisuuksia ovat
hyvä kuormankantokyky erittäin alhaisissakin
lämpötiloissa. PAI materiaalista tehdyt komponentit
ovat parhaimmillaan korvaamaan metallisia komponentteja vaativissa ympäristöissä, joissa halutaan
keveämpiä osia.

Erikoisvärit: -

Erityisominaisuudet:
• hyvä iskulujuus
• hyvä kuormankantokyky alhaisissakin lämpötiloissa
• hyvä sähköneristävyys
• kemikaalienkesto
• säteilynkesto
• jäykkä
• pieni viruminen
• mittatarkkuus laajalla lämpötila-alueella
• koneistettavuus
• paloluokka UL94 V-0

Tunnettuja kauppanimiä:
TECATOR® 5013, Duratron® T4203

Standardivärit:
ruskean kellertävä

Valmiit kappaleet: kysyttäessä
Käyttökohteita:
elektroniikkateollisuus, ilmailuteollisuus, hienomekaniikka, ajoneuvoteollisuus

Huomioita:
saatavilla laakerilaatu kulutuskestävyyttä vaativiin
kohteisiin
Toimitusvalikoima:
levyt, tangot

Ominaispaino:
1,46g/cm3

Käyttölämpötila:
-50 - +250 °C,
hetkellisesti +270 °C

Hintaluokka:
€€€+
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HPM’S (High-Performance Materials)

PI -Polyimidi

PI -Polyimidi on sintrattu materiaali, jolla on erinomainen pitkänajan lämpötilan kesto ja mittatarkkuus. Materiaali ei pehmene missään olosuhteissa.
Mekaaninen lujuus, virumisen kesto ja mittatarkkuus säilyvät erittäin laajalla lämpötila-alueella
pitkäaikaisessa käytössäkin.
Erityisominaisuudet:
• mekaaninen lujuus laajalla lämpötila-alueella
• erittäin pitkäaikainen lämpötilan kesto
• säteilyn kesto
• hyvin pieni lämpölaajeneminen
• korkea virumisen kesto
• laaja käyttölämpötila-alue
• hyvä kulutus- ja liukuominaisuudet seostamattomillakin laaduilla
• korkea puhtaus ja erittäin pieni kaasuuntuminen
tyhjiö olosuhteissa (ESA ECSS-Q-70-02)
• mekaaninen lujuus erittäin alhaisissakin lämpötiloissa
• paloluokka UL94 V-0
Standardivärit: ruskea
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Valmiit kappaleet: kysyttäessä
Käyttökohteita:
lasiteollisuus, elektroniikkateollisuus, ilmailuteollisuus, hienomekaniikka
Tunnettuja kauppanimiä:
TECATOR® 5013, Duratron® T4203
Huomioita:
saatavilla laajavalikoima erilaisilla seosteilla kuten
PTFE, MoS2, grafiitti ja lasikuitu

Toimitusvalikoima:
levyt, tangot, lyhyet
ainesputket, kiekot ja
valmiiksi muovatut
kappaleet
Käyttölämpötila:
-270 - +300 °C,
hetkellisesti +350 °C

Ominaispaino:
1,34g/cm3
Hintaluokka:
€€€+

Optiset muovit
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PC -Polykarbonaatti

PC

PC -Polykarbonaatti on kestomuovi, jolla on erityisen
hyvä iskunkestävyys, hyvä lämmönsieto ja erinomainen mekaaninen lujuus lämpötila-alueella -100
- +120 °C. Polykarbonaatin yleisimpiä käyttökohteita
ovat työpaikkojen turvalasit, työkoneiden kuten metsä- ja kaivinkoneiden sekä traktorien lasitukset. Sopii
myös erittäin hyvin ilkivallan kohteeksi joutuvien
yleisten ja yksityisten tilojen lasituksiksi. Polykarbonaatin huono puoli on, että se ei kestä hyvin liuottimia (pl. pinnoitetut laadut).
Erityisominaisuudet:
• erityisen hyvä iskunkestävyys
• erinomainen mekaaninen lujuus
• korkea valonläpäisy (90%)
• hyvät säänkesto-ominaisuudet (UV-suojattu laatu)
• hyvä mittatarkkuus
• hyvä sähköneristyskyky
• pieni viruminen
• vähäinen vedenimeytyminen
• korkea säteilyn kestävyys
• helposti koneistettavissa
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• lämpömuovattavissa
• liimauskelpoinen
Standardivärit: kirkas, opaali, pronssi ja savu
Erikoisvärit: RAL K-7 (minimitoimitusmäärin)
Valmiit kappaleet: kysyttäessä
Käyttökohteita: ajoneuvoteollisuus, rakennusteollisuus, lasitukset, terassit, veneteollisuus, elektroniikat
Huomioita: tehdastoimituksena saatavilla myös antistaattiset, paloluokitellut, pintakuvioidut ja erikoisvärit
Toimitusvalikoima:
levyt, kalvot

Ominaispaino:
1,20g/cm3

Käyttölämpötila:
-100 - +120 °C,
hetkellisesti +140 °C

Hintaluokka:
€€

PMMA -Polymetakrylaatti

PMMA XT

PMMA XT eli akryyli on suulakepuristettu amorfinen kestomuovi, jolla voidaan korvata lasia. Sillä
on kahdeksan kertaa parempi iskunkestävyys kuin
lasilla. Akryylistä voidaan työstää kauniita koriste- ja näytteillepanoesineitä. Muita käyttökohteita
ovat valotaulut ja kohteet, joissa halutaan korvata
lasi. PMMA on helposti lämpömuovattavissa ja
sen työstetyt pinnat kiillotettavissa. Se on erittäin
säänkestävä materiaali, joten se sopii erinomaisesti ulkokäyttöön. Suulakepuristettu materiaali on
hinnaltaan hieman edullisempi, mutta ei sovellu niin
hyvin lämpömuovaukseen.
Erityisominaisuudet:
• hyvä iskunkestävyys lasiin verrattuna
• hyvät optiset ominaisuudet
• korkea valonläpäisy (92%)
• säänkesto
• elintarvikekelpoinen
Standardivärit:
kirkas, opaali

Erikoisvärit:
kysy värikarttaa
Valmiit kappaleet:
kysyttäessä
Käyttökohteita:
lasin korvaaminen, valomainokset, myymälätelineet,
koriste-esineet, huonekalut, ikkunat
Tunnettuja kauppanimiä:
Plexiglas® XT, Perspex®, Altuglas®, Plazcryl®, SETACRYL®, Polycasa XT

Toimitusvalikoima:
levyt, putket ja
tangot

Ominaispaino:
1,20g/cm3

Käyttölämpötila:
-40 - +80 °C,
hetkellisesti 100 °C

Hintaluokka:
€
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PMMA -Polymetakrylaatti

PMMA GS

PMMA GS on valettu amorfinen kestomuovi. Materiaali on ominaisuuksiltaan hyvin paljon kuten
suulakepuristettukin, mutta helpommin työstettävä
ja ennenkaikkea lämpömuovattava. Valetussa laadussa on myös paremmin saatavilla erikoisversioita
värien ja pintojen osalta.
Erityisominaisuudet:
• hyvä iskunkestävyys lasiin verrattuna
• hyvät optiset ominaisuudet
• korkea valonläpäisy (92%)
• hyvä lämpömuovattavuus
• hyvä työstettävyys
• säänkesto
• elintarvikekelpoinen
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Valmiit kappaleet:
kysyttäessä
Käyttökohteita:
veneitten tuulilasit, jääkiekkokaukalot, lämpömuovatut kappaleet
Tunnettuja kauppanimiä:
Plexiglas® GS, Perspex®, Altuglas®, Plazcryl®, SETACRYL®, Polycasa Cast

Standardivärit:
kirkas, opaali

Toimitusvalikoima:
levyt, putket ja
tangot

Ominaispaino:
1,19g/cm3

Erikoisvärit:
kysy värikarttaa

Käyttölämpötila:
-40 - +80 °C,
hetkellisesti 100 °C

Hintaluokka:
€€

PMMA -Polymetakrylaatti

PMMA RESIST

PMMA RESIST on amorfinen kestomuovi, jonka
iskulujuus on huomattavasti parempi kuin normaalilla PMMA:lla. Materiaalia on saatavilla eri iskulujuuksilla, joista paras on ominaisuuksiltaan lähellä
polykarbonaattia.

Tunnettuja kauppanimiä:
Plexiglas® Resist, Polycasa XT HI

Erityisominaisuudet:
• erittäin hyvä iskunkestävyys
• parempi naarmuuntumisenkesto kuin PC:llä
• säänkesto
Standardivärit:
kirkas, opaali
Erikoisvärit:
kysyttäessä
Valmiit kappaleet:
kysyttäessä
Käyttökohteita:
suojalasitukset, jääkiekkokaukalot, kyltit , valokatteet

Toimitusvalikoima:
levyt

Ominaispaino:
1,20g/cm3

Käyttölämpötila:
-40 - +65 °C,
hetkellisesti 80 °C

Hintaluokka:
€€
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PETG -Amorfinen polyesteri

PETG -Amorfinen polyesteri on amorfinen lasinkirkas kestomuovi, jonka parhaita ominaisuuksia
ovat iskunkestävyys ja alhaisten lämpötilojen kesto.
Materiaalin lämpömuovaus ja työstöominaisuudet
ovat hyviä. Tämän ansiosta materiaali onkin erittäin
suosittu tyhjiömuovausmateriaali.

Käyttökohteita:
moottorikelkkojen tuulilasit, lasitukset, lämpömuovattavat kappaleet

Erityisominaisuudet:
• iskunkestävyys
• helppo lämpömuovata
• alhaisten lämpötilojenkesto
• helppo työstettävyys
• kemikaalien kestävyys

Huomioita:
saatavilla antistaattinen laatu

Standardivärit:
kirkas
Erikoisvärit:
opal, satin
Valmiit kappaleet:
kysyttäessä
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Tunnettuja kauppanimiä:
SIMOLUX®, Spectar®, Griphen®, Vivak®

Toimitusvalikoima:
levyt

Ominaispaino:
1,27g/cm3

Käyttölämpötila:
-40 - + 65 °C

Hintaluokka:
€€

PS -Polystyreeni

PS -Polystyreeni on edullinen kirkas amorfinen kestomuovi. Sen iskulujuus ei ole korkea ja se ei yleensä
käy kuin sisätiloissa käytettäväksi. Materiaalin
lämpömuovausominaisuudet ovat hyvät.
Erityisominaisuudet:
• edullinen
• lämpömuovattavuus
• hauras alhaisissa lämpötiloissa
• ei sovellu ulkokäyttöön

Käyttökohteita:
suihkuseinät, opasteet, taululasit, tyhjiömuovatut
osat, display –tuotteet, painetut kilvet
Tunnettuja kauppanimiä:
Quinn PS, Nudec PS, senosan®
Huomioita:
saatavilla antistaattinen laatu

Standardivärit:
kirkas
Erikoisvärit:
kysyttäessä
Valmiit kappaleet:
kysyttäessä

Toimitusvalikoima:
levyt

Ominaispaino:
1,10g/cm3

Käyttölämpötila:
+0 - + 80 °C

Hintaluokka:
€
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PVC -Polyvinyylikloridi

PVC -Polyvinyylikloridi on kustannustehokas amorfinen kestomuovi, jonka kemikaalienkestävyys on
erittäin hyvä. Materiaali ei myöskään pala helposti
(paloluokka UL94 V-0). Materiaali soveltuu hyvin
lämpömuovaukseen.
Erityisominaisuudet:
• kustannustehokas
• erittäin hyvä kemikaalien kestävyys
• hyvä lämpömuovattavuus
• hyvä työstettävyys
• hyvä valonläpäisy (88%)

Käyttökohteita:
messu-konstruktiot, display -tuotteet, kemikaalin
kestävyyttä vaativat lasitukset
Tunnettuja kauppanimiä:
PVC-GLAS, Trovidur® ET
Huomioita:
saatavilla antistaattinen laatu elektroniikkateollisuuden konesuojiksi

Standardivärit:
kirkas
Erikoisvärit:
kysyttäessä
Valmiit kappaleet:
kysyttäessä
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Toimitusvalikoima:
levyt

Ominaispaino:
1,37g/cm3

Käyttölämpötila:
+0 - + 60 °C

Hintaluokka:
€€

Pinnoitetut optiset muovit

PC Hard

PC Hard on pinnoitettu polykarbonaatti. Pinnoitteen
avulla on aikaansaatu PC materiaalille huomattavasti parempi naarmuuntumisen kesto kuitenkaan
vaikuttamatta optisiin ominaisuuksiin. Pinnoite
onkin tarpeen kohteissa, jossa on hankaavaa
kulutusta (esim. pyyhkijät) tai muuta altistumista
naarmuuntumiselle. Levyt ovatkin erittäin laajasti
käytössä työkoneiden turvalasituksissa erinomaisen
iskunkestävyyden ja keveyden takia. Materiaali
kestää erittäin hyvin säänvaikutusta (erittäin hyvä
pakkasen kesto- ja UV-säteilyn kesto).
Erityisominaisuudet:
• erinomainen iskulujuus
• hyvä naarmuuntumisen kesto
• mittatarkkuus
• UV-säteilynkesto
• laaja käyttölämpötila-alue
• keveys verrattuna lasiin (ominaispaino 1,2g/cm3)
Standardivärit:
kirkas, pronssi ja vihreä

Erikoisvärit: kysyttäessä
Valmiit kappaleet: kysyttäessä
Käyttökohteita: työkoneitten turvalasitukset, metsäkoneet, trukit, turvalasitukset rakennuksissa
Tunnettuja kauppanimiä: Bayer Makrolon® AR,
Sabic Margard® MR5E, Arla Saphir®, Polycasa PC SR
Huomioita: Saatavilla useita erilaisia pinnoitteita
kuten yksipuoleinen, huurtumaton, anti-graffiti, antistaattinen ja heijastamaton. Kysytäessä lisätietoja.

Toimitusvalikoima:
levyt

Ominaispaino:
1,20g/cm3

Käyttölämpötila:
-100 - +120 °C

Hintaluokka:
€€€
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Pinnoitetut optiset muovit

PMMA Hard

PMMA Hard on pinnoitettu akryyli. Pinnoitteen
avulla on aikaansaatu PMMA -materiaalilla huomattavasti parempi naarmuuntumisen kesto kuitenkaan
vaikuttamatta materiaalin erinomaisiin optisiin
ominaisuuksiin. Materiaali soveltuu kovan käytön
kohteisiin, jossa parempi naarmuuntumisen kesto on
tarpeen. Akryyli on luonnostaan kovempi materiaali kuin polykarbonaatti, joka tekee siitä hieman
herkemmin rikkoutuvan kuin PC, mutta kuitenkin
seitsemän kertaa kestävämpää kuin lasi. Materiaalia
useasti käytetään meluvalleina sekä jääkiekkokaukaloissa.
Erityisominaisuudet:
• hyvä iskulujuus
• hyvä naarmuuntumisen kesto
• mittatarkkuus
• UV-säteilynkesto
• keveys verrattuna lasiin (ominaispaino 1,9g/cm3)
• kovempi kuin PC
• valonläpäisy 92%
Standardivärit: kirkas
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Erikoisvärit:
kysyttäessä
Valmiit kappaleet:
kysyttäessä
Käyttökohteita: meluvallit, jääkiekkokaukalot, naarmuuntumisen kestoa vaativat lasitukset
Tunnettuja kauppanimiä:
PLEXIGLAS® Optical HC , KASI-GL
Huomioita: Saatavilla useita erilaisia pinnoitteita
kuten yksipuoleinen, huurtumaton, anti-graffiti, antistaattinen ja heijastamaton. Kysytäessä lisätietoja.
Toimitusvalikoima:
levyt

Ominaispaino:
1,19g/cm3

Käyttölämpötila:
-40 - + 80 °C,
hetkellisesti 100 °C

Hintaluokka:
€€€

Komposiitit

107

Lasikuitulaminaatit

EP GC 203 / G-11

EP GC 203 / G-11 on lasikuituvahvisteinen laminaatti,
jonka lasivahvike perustuu kudokseen. Materiaalilla
on hyvät mekaaniset ja sähköiset ominaisuudet ja se
täyttää lämpöluokan F.
Erityisominaisuudet:
• erittäin hyvä kemikaalien kesto		
• mekaanisesti vahva, jäykkä ja kova
• hyvät sähköiset ominaisuudet
• soveltuu alhaisiin käyttölämpötiloihin

Käyttökohteita:
mekaaniset ja sähköiset käyttökohteet korkeissa
lämpötiloissa
Tunnettuja kauppanimiä:
Durostone® EPC 203, G-Etronax EP 203, VETRONITE®
EGC 103, ISOVAL® 11

DIN 7735: HGW 2372.4
Standardivärit:
vihreä, beige
Erikoisvärit:
Valmiit kappaleet:
kysyttäessä
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Toimitusvalikoima:
levyt, putket

Ominaispaino:
1,85g/cm3

Käyttölämpötila:
max + 180°C

Hintaluokka:
€€€

Pinnoitetut optiset muovit

EP GC 204 / FR-4

EP GC 204 / FR-4 on lasikuituvahvisteinen epoksilaminaatti. Materiaalilla on hyvät mekaaniset ominaisuudet laajalla käyttölämpötila-alueella.
Erityisominaisuudet:
• mekaanisesti vahva, jäykkä ja kova
• hyvät sähköiset ominaisuudet
• hyvät mekaaniset ominaisuudet kosteissa olosuhteissa
• palosuojattu
• halogeeni vapaa
• UL94 listattu

Valmiit kappaleet:
kysyttäessä
Käyttökohteita:
mekaaniset ja sähköiset käyttökohteet korkeissa
lämpötiloissa
Tunnettuja kauppanimiä:
G-Etronax EP FR4, VETRONITE EGS 619, ISOVAL®
FR4-HF

DIN 7735: HGW 2372.2
Standardivärit:
vaaleanvihreä/keltainen
Erikoisvärit:
-

Toimitusvalikoima:
levyt

Ominaispaino:
1,90g/cm3

Käyttölämpötila:
max + 180°C

Hintaluokka:
€€€
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Lasimattolaminaatit

UP GM 203 / GPO-3

UP GM 203 / GPO-3 on mekaanisiin ja sähköisiin
kohteisiin soveltuva polyesterihartsipohjainen
lasimattolaminaatti. Materiaali tarjoaa erinomaisen
suorituskyvyn sähkön eristämiseen ja paloluokka on
UL94-V0.

Käyttökohteita:
sähköeristeet
Tunnettuja kauppanimiä:
Durostone® UPM 203 / HM 2471, G-Etronax PM GPO
3, Delmat® Polyester 68010 GPO-3

Erityisominaisuudet:		
• mekaanisesti vahva, jäykkä ja kova
• hyvät sähköiset ominaisuudet
• halogeenivapaa
• edullinen
DIN 7735: Hm 2471
Standardivärit:
valkoinen, punainen
Erikoisvärit:
Valmiit kappaleet:
kysyttäessä
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Toimitusvalikoima:
levyt, putket

Ominaispaino:
1,82g/cm3

Käyttölämpötila:
max + 155°C

Hintaluokka:
€€

Kudos/paperilaminaatit

PF CC 201

Kudosbakeliitti valmistetaan laminoimalla fenolihartseilla imeytettyjä puuvillakerroksia. Materiaali
on mekaanisesti erittäin lujaa ja siten soveltuu
kohteisiin, jossa vaaditaan korkeaa kuormituksen- ja
kulutuksenkestoa (myös pölyiset ja muita epäpuhtauksia sisältävät ympäristöt).
Materiaalin kitkakerroin sekä äänenvaimennusominaisuudet ovat huippuluokkaa. Voiteluaineena
voidaan käyttää vettä, öljyä tai rasvaa jos tarpeen.
Meriveden- ja säänkestävä.
Korkean käyttölämpötilan (120 °C) ansiosta soveltuu korvaavaksi tuotteeksi asbestille.
Erityisominaisuudet:		
• mekaanisesti erittäin vahva
• hyvät sähköiset ominaisuudet
• hyvä meriveden- ja säänkesto
• hyvä iskunkestävyys
DIN 7735: HGW 2082
Standardivärit: ruskea

Erikoisvärit:
Valmiit kappaleet:
kysyttäessä
Käyttökohteita:
kaavarit terästeollisuudessa, eristeet elektroniikkateollisuudessa, pumppujen lamellit maatalouskoneissa, paperiteollisuus, hammaspyörät, holkit
Tunnettuja kauppanimiä:
Etronax MF, CANEVASITE® F18 C6

Toimitusvalikoima:
levyt, tangot, putket

Ominaispaino:
1,43g/cm3

Käyttölämpötila:
max + 120°C

Hintaluokka:
€€
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Kudos/paperilaminaatit

PF CP 201

Paperibakeliitti valmistetaan laminoimalla fenolihartseilla imeytettyjä paperikerroksia. Mekaanisesti
luja materiaali, jolla on riittävät sähköneristysominaisuudet kohteisiin, missä volttimäärät ovat
matalia.

Käyttökohteita:
sähköiset suojalevyt, eristyslevyt
Tunnettuja kauppanimiä:
Etronit 201M, VOLTIS Hp 2061

Erityisominaisuudet:		
• mekaanisesti luja
• hyvä sähköneristävyys
DIN 7735: Hp 2061
Standardivärit:
tummanruskea
Erikoisvärit:
Valmiit kappaleet:
kysyttäessä
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Toimitusvalikoima:
levyt

Ominaispaino:
1,40g/cm3

Käyttölämpötila:
max + 120°C

Hintaluokka:
€€

Electronics

CEM-1

CEM-1 on kerroslaminoitu materiaali, joka koostuu
epoksihartsista, lasikuitupinnasta ja epoksi-paperi
ytimestä. Erikoisrakenteesta johtuen etenkin materiaalin murtolujuus on huomattavasti korkeampi ja
sähköiset ominaisuudet ovat melkein FR-4 tasolla.
Näitä ominaisuuksia yleensä käytetään kohteissa,
joissa FR-3 materiaalien ominaisuudet eivät ole
riittävät mutta FR-4 tason ominaisuudet eivät ole
tarpeen.
Erityisominaisuudet:		
• hyvä rei’itettävyys
• hyvät mekaaniset ominaisuudet
• pieni veden imeytyminen
• paloluokka UL 94 V0
• ei sisällä RoHS-direktiivissä listattuja vaarallisia
aineita
Standardivärit:
valkoinen

Erikoisvärit:
Valmiit kappaleet:
kysyttäessä
Käyttökohteita:
neulapedit, elektroniikkateollisuuden jigit
Huomioitavaa:
ominaispaino 1,54, hintaluokka €€.

Toimitusvalikoima:
levyt

Ominaispaino:
1,54g/cm3

Käyttölämpötila:
max. +130°C

Hintaluokka:
€€
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Electronics

ETRONIT AS

ETRONIT AS on paperibakelliitti käyttökohteeseen,
missä vaaditaan antistaattisia ominaisuuksia.

Tunnettuja kauppanimiä:
-

Erityisominaisuudet:		
• antistaattinen
• hyvät mekaaniset ominaisuudet
• ei sisällä RoHS-direktiivissä listattuja vaarallisia
aineita
Standardivärit:
musta
Erikoisvärit:
Valmiit kappaleet:
kysyttäessä
Käyttökohteita:
neulapedit, elektroniikkateollisuuden jigit
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Toimitusvalikoima:
levyt

Ominaispaino:
1,40g/cm3

Käyttölämpötila:
max. +120°C

Hintaluokka:
€€

Electronics

DURAPOL CDM 68910 IGM
L-200 / RICOCEL ES3261A

DURAPOL CDM 68910 IGM L-200 ja RICOCEL
ES3261A ovat korkeapainelaminaatteja käyttökohteisiin, missä vaaditaan antistaattisia ominaisuuksia
ja korkeaa lämpötilan kestoa.

Käyttökohteita:
juotosjigit
Huomioitavaa:
Saatavilla myös DUROSTONE CAG 762 laatu.

Erityisominaisuudet:		
• antistaattinen
• erinomainen lämpötilan kesto (max.+300 - +350°C)
• hyvät mekaaniset ominaisuudet
• hyvä mittapitävyys ja pieni muodonmuutos
• hyvä kemikaalinkesto
• ei sisällä RoHS-direktiivissä listattuja vaarallisia
aineita
Standardivärit:
tummanharmaa, musta
Erikoisvärit:
Valmiit kappaleet:
kysyttäessä

Toimitusvalikoima:
levyt

Ominaispaino:
1,85-1,95g/cm3

Käyttölämpötila:
max. +300°C +350°C

Hintaluokka:
€€€

115

Posankuja 3, PL 61
90620 OULU
Puh. +358 (0) 207 7900 40
Fax. +358 (0) 207 7900 50

Kivipyykintie 4
01260 VANTAA
Puh. +358 (0) 207 7705 40
Fax. +358 (0) 207 7705 49

Kattava lista valikoimistamme kotisivuillamme

www.aikolon.fi
116

