




NEPRŮSVITNÉ
STAVEBNICTVÍ  REKLAMA  PRŮMYSL  DIY 

Tloušťka
mm

Barva Šířka
mm

Délka
mm

Hmotnost
kg/m2

Paleta
ks

Akyplac

3,0 bílá 800 1 200 0,45 300

bílá 2 000 3 000 0,45 300

3,5 bílá 2 000 3 000 0,60 250

5,0 bílá 2 000 3 000 1,20 150

bílá 1 200 1 600 1,20 150

8,0 bílá 2 000 3 000 1,50 100

10,0 bílá 2 000 3 000 2,00 80

Barevné provedení na poptávku za zvláštních podmínek.  

Akyprint

3,0 UV bílá 1 200 2 000 300

UV bílá 2 050 3 050 300

FR bílá 1 200 2 000 300

FR bílá 2 050 3 050 300

5,0 UV bílá 1 200 2 000 200

UV bílá 2 050 3 050 200

FR bílá 1 200 2 000 200

FR bílá 2 050 3 050 200

Vzorky, Prospekt, Ceník 1.7.2011

AKYPLAC – dutinková deska z polypropylenu (PP). Vysoká rázová houževnatost, vynikající odolnost proti chemikáliím. Snadné dělení, 
ohýbání za studena, opracování konvenčními nástroji, potisk sítotiskem, lze dobře polepit samolepícími foliemi. Určena zejména pro vý-
robu reklamních tabulí, pro výstavnictví, vybavení prodejen, pro výrobu obalů, mnohostranné využití nachází v designu.
AKYPRINT – bílá sendvičová deska z polypropylenu (PP) s unikátním ‚bublinkovým‘ jádrem v provedení s UV ochranou nebo s protihoř-
lavou přísadou. Oproti Akyplacu navíc extra plochý pískovaný povrch vhodný pro potištění, neprůsvitný, vhodný zejmána pro oboustranné 
aplikace, laminaci, výstavníctví, výrobu boxů, směrových tabulí, displejů a POS/POP.

VÝHODY
 nízká hmotnost

 povrch upraven pro snadný potisk 

  metodou elektrických výbojů

DOPLŇKY
 hliníkové a PVC profily  na uchycení

 šrouby, podložky šroubů

SPECIÁLNÍ
AKYPLAC

 v tloušťkách 8 a 10 mm 

 UV stabilizován

 ostatní tloušťky s UV stabilní úpravou

  +5 % k základní ceně

AKYPRINT

 provedení s protihořlavou úpravou

 speciální ‚bublinkové‘ jádro

 snadný potisk

Corona Treatment

 speciální ošetření povrchu elektrickými    

  výboji pro snadnější potisk

 trvanlivost 3 měsíce

BARVY
AKYPLAC

 dostupné na poptávku:

 žluté, oranžové, červené, modré, 

  zelené, hnědé, černé a šedé

standardně skladem

AKYPLAC / AKYPRINT
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SENDVIČOVÉ
STAVEBNICTVÍ  REKLAMA  PRŮMYSL  DIY 

Tloušťka
mm

Typ Barva Šířka
mm

Délka
mm

Hmotnost
kg/m2

3,0 B2 * 1 000 2 000 4,50

B2 * 1 250 2 500 4,50

B2 * 1 250 3 200 4,50

4,0 B2 * 1 000 2000-6800 5,50

B2 * 1 250 2000-6800 5,50

B2 bilá/hliník 1 250 3 200 5,50

B2 * 1 500 2000-6800 5,50

A2 * 1 250 2000-6800 5,50

A2 * 1 500 2000-6800 5,50

Plus * 1 250 2000-6800 5,50

Plus * 1 500 2000-6800 5,50

6,0 B2 * 1 000 2 000 7,30

B2 * 1 250 2 500 7,30

B2 * 1 250 3 200 7,30

* barvy na objednávku podle vzorníku RAL

Vzorky, Prospekt, Ceník, Technická kniha 1. 7.  2011

ALUCOBOND –  sendvičová  deska  s  jádrem  z  polyetylenu  (PE)  nebo  minerálního  jádra.  Krycí  vrstvy  z  hliníkových  plechů  jakosti 
Paraluman-100, EN-AW5005 (AlMg1), H42, podle normy EN 485-2 o tloušťce 0,5 mm. Velmi nízká hmotnost, vysoká stabilita, výborná 
odolnost povětrnostním vlivům, dokonale hladký povrch,  snadné ohýbání.  Speciální  technikou částečného profrézování  lze vyrábět 
esteticky vysoce kvalitní 3D objekty. Určena zejména pro obklady fasád a mechanicky extrémně namáhané reklamy.

VÝHODY
 dvě kvality podle požárních vlastností

ALUCOBOND 

 s jádrem z PE 

 nehořlavost dle třídy B2 podle DIN 4102

ALUCOBOND A2 

 s minerálním jádrem 

 nehořlavost třídy A2 podle DIN 4102.

DOPLŇKY
 k dispozici informace o svařování

  a specifických technikách zpracování

 hliníkové profily pro montáž

BARVY
 lakované vysoce kvalitnímí PVDF laky

 barevné provedení:

  na objednávku podle vzorníku RAL

standardně skladem

ALUCOBOND

   















http://www.feronathyssen.cz
http://www.feronathyssen.cz






16

Polyamidy

PA
Všeobecná použití

Součásti s jednoduchými obrysy

� Ozubená kola

� Kluzná ložiska

� Těsnící kroužky

� Vodící prvky

� Cívková tělíska

� Řemenice

� Řídící válce

� Tělesa čerpadel

� Klece kuličkových ložisek
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PA 6 je univerzální plast pro
konstrukci a údržbu strojů.

PA 6 G (Guss/odlitek) je pevný
homogenní materiál s nízkým
napětím a vysokým stupněm
krystaličnosti. Ve srovnání s
PA 6 má zlepšenou odolnost
proti oděru a opotřebování a
vyšší rozměrovou stálost.

PA 6 je vhodný zvláště pro výrobu
konstrukčních a kluzných prvků, které jsou
vystaveny silným dynamickým zatížením a
mají jednoduché profily.

PA 6 G lze použít pro konstrukční díly,
namáhané oděrem, které mají náročnější
profily a u nichž je jako dodatečná
vlastnost nutná rozměrová stálost.

Vlastnosti

� vysoká pevnost v tahu
� velmi vysoké protažení při protržení
� vysoká rázová houževnatost
� největší pohlcování vlhkosti ze všech 

polyamidů
� nejnižší elektrický odpor ze všech 

polyamidů

Vlastnosti

� vyšší pevnost v tahu ve srovnání
s PA 6

� menší roztažnost při přetržení ve 
srovnání s PA 6

� poněkud menší pohlcování vlhkosti ve 
srovnání s PA 6

� vysoká rázová houževnatost
� nejvyšší tepelná stálost ze všech 

polyamidů

P
A

 ·
 P

O
M

 ·
 P

E
T
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PA 12 je typ polyamidu s
minimálním pohlcováním
vlhkosti a tedy i nejvyšší
rozměrovou stálostí.

PA 6.6 je díky své mechanické
a tepelné stálosti, zvýšené
odolnosti proti tečení, dobrým
kluzným vlastnostem a
odolnosti proti oděru optimální
pro automatické obrábění.

PA 6.6 může být použit zvláště pro
výrobu strojních prvků, které musí být
odolné vůči vysokým zatížením tlakem a
mají náročnější profil.

PA 12 je vhodný pro výrobu konstrukčních
dílů s rozměrovou a tvarovou stálostí,
které mohou přicházet i do přímého styku
s vodou nebo chemikáliemi a při nízkých
teplotách musí odolávat rázovým
namáháním.

Vlastnosti

� nejvyšší pevnost v tahu ze všech 
nezpevněných polyamidů

� vyšší protažení při přetržení ve srovnání
s PA 6 G

� vysoká rázová houževnatost
� menší pohlcování vlhkosti ve srovnání 

s PA 6
� nejvyšší bod tání ve skupině polyamidů

Vlastnosti

� nejmenší pevnost v tahu ve skupině 
polyamidů

� největší protažení při přetržení ze všech
polyamidů

� vysoká rázová houževnatost
� minimální pohlcování vlhkosti ze všech 

polyamidů
� nejnižší bod tavení ze všech polyamidů
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PA 6 + MoS2 vykazuje po
přidání sirníku molybdenitého
zlepšené kluzné vlastnosti a
charakteristiky odolnosti proti
oděru a velmi dobré vlastnosti
pro nouzový chod.

PA 6 GF/PA 12 GF Vykazuje –
při dodržení vysoké odolnosti
proti oděru – vyšší pevnost,
tuhost, odolnost proti tečení a
rozměrovou stálost ve srovnání
s nezpevněným PA 6, popř.
PA 12. Tento typ polyamidu
umožňuje použití při vysokých
teplotách a při obrábění má
menší sklon k vytváření ostřin.

PA 6 GF/PA 12 GF je vhodný zvláště
pro výrobu strojních prvků, které jsou
vystaveny velmi vysokým zatížením a i při
vysokých teplotách musí být tvarově stálé.

PA 6 + MoS2 lze velmi dobře použít pro
výrobu ložiskových a kluzných prvků, které
mohou být použity i při chodu nasucho bez
nutnosti údržby.

Vlastnosti

� největší pevnost v tahu ze všech typů 
PA, POM a PET

� velmi vysoká rázová houževnatost
� nejnižší protažení při přetržení ze všech 

uvedených termoplastů
� vysoké pohlcování vlhkosti ve srovnání 

s PA 6 G
� max. tepelná tvarová stálost

Vlastnosti

� vysoká pevnost v tahu
� velmi vysoké protažení při přetržení
� vysoká rázová houževnatost
� poněkud nižší pohlcování vlhkosti ve 

srovnání s PA 6
� lepší kluzné vlastnosti ve srovnání

s PA 6
P
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PA 6 PA 6 G PA 6.6 PA 12 PA 6 GF POM PET PET GF

200

150
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200

150
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50

0

-50

-100
PA 6 PA 6 G PA 6.6 PA 12 PA 6 GF POM PET PET GF

Technické vlastnosti se liší v závislosti na

� stupni � vlhkosti � teplotě � době trvání 
krystaličnosti dynamického zatížení

Srovnání technických parametrů

Pevnost v tahu [N/mm2] podle ISO 527-2

Teploty pro použití v °C

trvale
minimální

trvale
maximální

krátkodobě
maximální

PA POM PET

Tvrdost, pevnost ++ ++ +++

Tuhost ++ ++ +++

Sklon k tečení +++ ++ +

Absorpce vlhkosti +++ ++ +

Rázová houževnatost +++ ++ ++

Rozměrová stálost + ++ +++

Třísková obrobitelnost ++ +++ ++

+++ = vysoký stupeň
++ = střední stupeň
+ = nízký stupeň

Všechny tři materiály se vyznačují dobrým poměrem kluzu /tření, a
proto jsou vhodné pro klasická použití, jako jsou kluznice, kluzná ložiska
a ozubená kola.
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Skladování

V závislosti na teplotě a
pohlcování vlhkosti může
docházet k rozměrovým
změnám. Aby bylo možno jim
předejít, měl by být polotovar
skladován při teplotě pro
zpracování (je nutno brát v
úvahu tepelnou roztažnost).

Předehřívání

Při vrtání plných tyčí z PA a PET
s průměry >100 mm a většími
vývrty (cca. >15 mm) by měla
být součást, která má být
obráběna, předehřána na min.
+70 °C (je nutno brát v úvahu
tepelnou roztažnost).

Přítlak

V důsledku malé tvrdosti
povrchu a celkově viskózně –
pružnému chování může na
místě zpracování po odvedení
nástroje dojít k odpružením.
Proto by měl být přítlak
udržován malý.

Temperování

V důsledku uvolněných
vnitřních pnutí, vzniklých v
důsledku mechanického
zpracování, se mohou
objevovat trhliny. Použitím
temperovaného polotovaru
tomu lze zabránit. Přesto
vznikají při mechanickém
zpracování tepelná napětí na
čelních plochách.

U komplexních obrysů proto
může být zapotřebí mezidobé
temperování.

Odvod třísek

Na místě zpracování vzniká
teplo, které se velmi nesnadno
odvádí nad nástroj. Je proto
nezbytné zajistit dostatek místa
pro odvod třísek a dobré
chlazení.

Bezpečnost v trvalém

provozu

Aby byla zajištěna vysoká
bezpečnost konstrukčních
součástí v trvalém provozu,
neměly by se při výrobě
používat ostré obrysy.

Pokyny pro manipulaci a zpracování

Při výrobě konstruk-
čních součástí z
plastů je nutno dbát
zvláště na mechanické
vlastnosti jednotlivých
materiálů.
Tolerance u plastů
jsou srovnatelné s
těsnými výrobními
tolerancemi pro kovy.
Na rozdíl od kovů je
nutno brát v úvahu
mnohem větší
tepelnou roztažnost.

Krátký přehled sortimentu
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Zkratka PA 6 PA 6 G PA 6.6 PA 12 PA 6 GF PA12GF PA 6 + POM C POM H POM + PE PET PET GF
MoS2

Hustota g/cm3* 1,14  1,14 1,15 1,02 1,30 1,21 1,14 1,41 1,42 1,41 1,37 1,49

Tabule � � � � � � � � � � � �

Plné tyče � � � � � � � � � � � �

Duté tyče � � � � � � � � �

* Hustota podle ISO 1183
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1 Polyvinylchlorid tvrdý/neplastický PVC-U � � � � � � � �

2 Polyvinylchlorid s vysokou ráz. houževnatostí PVC-HI � � �

3 Polyvinylchlorid dodatečně chlorovaný PVC-C � � � � � �

4 Polyvinylchlorid plastický PVC-P � �

5 Polyetylén 300 PE-HD � � � � � � �

6 Polyetylén 500 PE-HMW � �

7 Polyetylén 1000 PE-UHMW � �

8 Polypropylén-Homopolymer PP-H � � � � � � � �

9 Polypropylén-odolný proti hoření PP-F � � � �

10 Polymetylmetakrylát extrudovaný PMMA-XT � � �

11 Polymetylmetakrylát litý PMMA-GS � � �

12 Polykarbonát PC � � � �

13 Polykarbonát zpevněný skelnými vlákny PC+20%GF � �

14 Polystyrén PS     � � �

15 Akrylnitril-butadien-styrén ABS � � � � �

16 Styrén-akrylnitril SAN �

17 Polyamid PA 6 (silon) PA 6 � � �

18 Polyamid PA 6.6 PA 6.6 � �

19 Polyoxymetylén POM � � �

20 Polyetyléntereftalát (krystalický) PET � �

21 Polyvinylidenfluorid PVDF � � � � � �

22 Polytetrafluoretylén (teflon) PTFE � �

23 Polyéteréterketon PEEK � �

24 Polyétersulfon PES � �

25 Polysulfon PSU � �

26 Polyéterimid PEI � �

27 Polyfenyloxid PPO � �

28 Polyfenylsulfid PPS � �

Název Zkratka Tabule Fólie Tyče Profily Trubky Tvarovky Armatury Svař. drát

Materiály K dodání

Všechny popisy vlastností materiálu se týkají
suchých a vstřikovaných zkušebních těles.



PVC-U A/B 1,40 0,20 55 ≥15 3000 bez zlomu 5 120 75

PVC-HI C 1,40 0,20 45 ≥25 2500 bez zlomu 10 100 75

PVC-C C 1,55 0,20 57 15 3000 bez zlomu 4 150 105

PVC-P C 1,30 0,10 26 >50 - bez zlomu o. Bruch - -

PE-HD A 0,95 0,01 23 >50 1000 bez zlomu ≥30 41 75

PE-HMW A 0,94 0,01 22 >50 1000 bez zlomu o. Bruch 38 79

PE-UHMW A 0,95 0,01 17 >50 3300 bez zlomu o. Bruch 51 130

PP-H A 0,92 0,01 33 >50 1200 bez zlomu ≥9 70 90

PP-F C 0,95 0,15 34 75 1400 bez zlomu 4,5 60 90

PMMA-XT A 1,19 0,30 70 4 3300 10 2 190 105

PMMA-GS A/B 1,19 0,30 75 5 3200 12 2 200 110

PC B 1,20 0,15 65 80 2300 bez zlomu 20 130 145

PC+20%GF C 1,35 0,10 100 3,5 5500 30 6 180 150

PS A 1,06 0,10 26 50 1700 140 10 80 90

ABS A 1,06 0,40 44 >15 2400 150 18 110 99

SAN B 1,08 - 70 3 3700 17 2 175 101

PA 6 A/B 1,14 3,00* 80 >50 3200 bez zlomu >3 170 180

PA 6.6 A/B 1,14 2,80* 85 >50 3300 bez zlomu >3 180 200

POM A/B 1,41 0,20 70 30 3000 bez zlomu 9 170 165

PET B 1,39 0,25 85 >15 3000 bez zlomu 3,5 170 200

PVDF A/B 1,78 0,04 55 ≥30 2100 bez zlomu ≥12 130 132

PTFE A 2,20 - 20 >250 750 bez zlomu 16 22 110

PEEK C 1,32 0,18 100 25 3900 bez zlomu 7 230 250

PES C 1,37 0,70 85 15 2700 - 7 150 222

PSU C 1,24 0,25 80 15 2600 bez zlomu 5,5 155 195

PEI A 1,27 0,25 105 60 2900 bez zlomu 4 165 219

PPO A 1,06 0,10 45 50 2400 bez zlomu >15 85 145

PPS A 1,34 0,20 75 3 3300 15 27 - -

ISO 1183 DIN 53714 ISO 527 ISO 527 ISO 527 ISO 179 ISO 179 ISO 2039 ISO 306
g/cm3 % N/mm2 % N/mm2 kJ/m2 kJ/m2 N/mm2 °C

Zkratka

Všeobecné vlastnosti Mechanické vlastnosti

Zdrav.
nezáva
dnost

Hustota
Absorpce
vlhkosti

Napětí při
protažení,

popř. pevnost
v tahu

Protažení
při

přetržení

Modul
pružnosti

Rázová
houževna-

tost

Vrubová
houževna-

tost

Tvrdost
podle

Brinella

Teplota
měknutí

podle Vicata
B/50 N

A = zdravotně nezávadný
B = s určitými omezeními
C = zdravotně závadný

* DIN 53714



+60 -15 0,80 0,14 1015 1013 20-40 3,3 0,02-0,05 PVC-U 1

+60 -40 0,80 0,17 1015 1013 20-40 2,9 0,022 PVC-HI 2

+90 -15 0,80 0,14 1015 1013 20-40 3,0 0,0015 PVC-C 3

+60 -20 1,50 0,15 1014 1011 20-25 3,6-7,5 0,02-0,11 PVC-P 4

+90 -50 2,00 0,43 >1015 >1016 171) 2,35 0,0003 PE-HD 5

+80 -200 2,00 0,42 1018 1013 171) 2,3 0,00025 PE-HMW 6

+80 -200 2,00 0,43 >1015 1014 451) 2,3 0,0002 PE-UHMW 7

+100 0 1,60 0,22 >1015 >1014 701) 2,3 0,00035 PP-H 8

+90 0 1,60 0,23 >1016 >1011 451) 2,4 0,0003 PP-F 9

+70 -20 0,70 0,19 1015 1014 20-25 2,8 0,025 PMMA-XT 10

+80 -20 0,70 0,19 1015 1014 20-25 2,7 0,02 PMMA-GS 11

+115 -40 0,67 0,21 1015 1015 35 2,92 0,009 PC 12

+130 -30 0,27 0,24 1015 1014 35 3,3 0,001 PC+20%GF 13

+70 -10 0,80 0,17 1016 1014 401) 2,5 0,0003 PS 14

+80 -40 0,90 0,16 1015 1015 34 2,9 0,015 ABS 15

+90 -20 0,50 0,17 1016 1015 18 3,0 0,007 SAN 16

+90 -40 0,90 0,23 1015 1013 202) 3,9 0,027 PA 6 17

+100 -30 0,80 0,23 1015 1013 252) 3,8 0,026 PA 6.6 18

+100 -50 1,10 0,30 1015 1013 252) 3,7 0,003 POM 19

+115 -20 0,60 0,29 1016 1016 222) 3,4 0,001 PET 20

+120 -50 1,40 0,13 1014 1014 212) 9,0 0,02 PVDF 21

+250 -200 1,60 0,25 1018 1017 20 2,1 0,0003 PTFE 22

+250 -60 0,45 0,21 1016 1016 202) 3,2 0,003 PEEK 23

+180 -100 0,56 0,18 1016 1014 252) 3,5 0,002 PES 24

+160 -100 0,56 0,26 1016 1014 302) 3,14 0,001 PSU 25

+170 -100 0,56 0,22 1017 1013 60 3,15 0,0013 PEI 26

+105 -30 0,70 0,16 1017 1017 501) 2,6 0,0009 PPO 27

+220 -100 0,54 0,25 1016 1016 23 3,05 0,00076 PPS 28

DIN 52612 IEC 60093 IEC 60093 IEC 60243-1 IEC 250 IEC 250
°C °C W/mK Ω · cm Ω kV/mm - -

Zkratka

Tepelné vlastnosti Elektrické vlastnosti

horní
mez

dolní
mez

Součinitel
délkové

roztažnosti

Vodivost
při

20 °C

Povrchový
odpor

Průrazná
pevnost

Permitivita
106 Hz

Diel. ztrátový
činitel
106 Hz

Spec.
vnitřní

izolační odpor

Teplota pro trvalé použití

1) = fólie 0,2 mm
2) = deska 1 mm

Hodnoty, uvedené v tomto prospektu, jsou závislé nejen
na materiálu, ale také na výrobě, konstrukci a zpracování.
Přizpůsobte tedy použití materiálů příslušným speciálním
podmínkám a před použitím proveďte zkoušky.
Údaje, které Vám poskytujeme, odpovídají našim
zkušenostem a naměřeným hodnotám výrobce.
Nemůžeme poskytnout záruku za správnost a výsledky
použití materiálů.

Technické změny vyhrazeny

Dotisk, i pokud se jedná o výjimečné případy, je povolen
jen se svolením vydavatele.Technické změny vyhrazeny

DIN 53752
K-1 · 10-4



PVC-U

PVC-HI

PVC-C

PVC-P

PE-HD

PE-HMW

PE-UHMW

PP-H

PP-F

PMMA-XT

PMMA-GS

PC

PC+20%GF

PS 

ABS

SAN

PA 6

PA 6.6

POM

PET

PVDF

PTFE

PEEK

PES

PSU

PEI

PPO

PPS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Speciální

bez změkčovadel, dobrá mechanická pevnost, odolnost proti
kyselinám a louhům

chemické přístroje, úpravny vody, potrubí na pitnou vodu,
kanalizace, bazény

rázová houževnatost, odolnost proti chladu jako PVC-U, při nižších teplotách a sníženém působení chemikálií

zlepšená chemická odolnost a vyšší tepelná odolnost chemický průmysl, galvanický průmysl, elektrotechnika,
odpadní vody

odolnost proti oděru, měkkost kyvné dveře, zábradelní madla, dlažby, tlumicí prvky

dobrá chemická odolnost, malá hmotnost, odolnost proti chladu,
dobrá rázová houževnatost

zásobování vodou a plynem, doprava stlačeného vzduchu,
průmysl výroby nápojů, přístrojů a zařízení

dobrá rázová a vrubová houževnatost a odolnost proti oděru,
dobré kluzné vlastnosti, malé vlastní pnutí

válečky, kola, pouzdra, kluzné profily, kluzná ložiska,
obložení zásobníků a skluzných žlabů

jako PE-HMW, ale o něco větší odolnost proti oděru jako PE-HMW

dobrá odolnost proti chemikáliím a ještě lepší tepelná odolnost než u
PVC-U a PE-HD chemick˘ prÛmysl, potrubní systémy, pfiístroje a zafiízení

jako PP-H, ale nesnadno zápalný výroba větrání

vysoce transparentní, mnoho barev, vysoká tvrdost, pevnost a tuhost stavba veletržních stánků, zábradelní madla a zastřešení

lepší optické vlastnosti než PMMA-XT, dobře leštitelný zasklení, světelná reklama, výroba nábytku

transparentní, velká rázová pevnost, dobré chování při vysokých a
nízkých teplotách

bezpečnostní zasklení, pozemní stavitelství, zastřešení

ještě pevnější díky přidání 20-procentního zpevnění skelnými vlákny strojírenství

vysoká rázová pevnost, mnoho barev, lehkost, dobrá hlubokotažnost veletržní stánky, displeje, štíty a tiskové sítové stroje, pozrcadlování

lehkost, houževnatost, tvrdost, odolnost proti poškrábání,
vysoká rozměrová stálost, dobrá hlubokotažnost

automobilový průmysl, strojírenství, výstavba interiérů,
veletržní stánky, displeje, potrubí

Transparence, vysoká tuhost, lehkost, krátké doby zahřívání a
ochlazování

zasklení v průmyslu, reklamní štíty, veletržní stánky

houževnatost, odolnost proti oděru, dobré tlumení kmitů,
odolnost proti rozpouštědlům, mazivům a palivům

pouzdra, ozubená kola, kluzná ložiska a jiné technické součásti

tvrdost, tuhost, odolnost proti oděru a tvarová stálost při působení
tepla

jako PA 6, ale pro použití při vyšších teplotách a větší potřebě
tvrdosti

vysoká pevnost, dobrá zpracovatelnost (krátké třísky) podobně jako PA, menší pohlcování vlhkosti

vysoká pevnost a tvrdost, vysoká odolnost vůči chemikáliím,
dobrá rozměrová stálost

výroba zařízení a přístrojů, konstrukční prvky, výroba ventilů a krytů

tepelná stálost, vysoká chemická odolnost, vysoká rozměrová stálost,
hlubokotažnost, stálost vůči UV záření

výroba potrubí, výroba zařízení a přístrojů

max. tepelná odolnost a odolnost vůči chemikáliím kluzná ložiska, válečky, obložení nádrží, stěrače, těsnění

velmi vysoká mechanická pevnost, tuhost, houževnatost,
odolnost vůči chemikáliím a záření

lékařské nástroje a přístroje, sterilizované parou, konstrukční díly,
odolné proti ohni a namáhané mechanicky/tepelně

pevnost, tuhost, vysoká tepelná odolnost a tvarová stálost,
dobrá odolnost proti

čerpadla, vysoce namáhaná korozí a mechanicky, ventily, kryty,
vodicí desky a jiné elektronické součásti

vysoká pevnost, dobré dielektrické vlastnosti, houževnatost,vysoká
odolnost proti chemikáliím a hydrolýze

jako PES, ale poněkud menší tepelná odolnost a horší odolnost vůči
pohonným látkám a mazivům

velmi vysoká tepelná tvarová stálost, velmi vysoká odolnost proti
plameni, velmi vysoká pevnost, tuhost, houževnatost

technické součásti pro elektrotechniku, chemická zařízení,
výroba vozidel

rozměrová stálost, malé pohlcování vlhkosti elektrotechnika/elektronika, výroba letadel a vozidel

vysoká chemická odolnost pro technické součásti, je-li požadována dobrá odolnost proti
chemikáliím a dielektrické vlastnosti

Typická použití

Zkratky *
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Polyetylén

PE
Všeobecná použití PE-HD

Konstrukční díly v chemických

přístrojích a zařízeních

� Skladovací a přepravní nádrže

� Mořicí vany

� Jámy na skládce

� Hlubokotažné součásti

� Odsávací zařízení

� Ventilátory

� Leptací zařízení

� Zařízení na vyvíjení filmu

� Kryty a součásti přístrojů

� Ochrana kořenů

Všeobecná použití

PE-HMW a PE-UHMW

Konstrukční díly ve všeobecném

strojírenství

� Kuličková a kluzná ložiska

� Základy lisů

� Nárazové a pažinové ochranné lišty

� Vedení křivek

� Šnekové dopravníky a transportéry

� Dopravní hvězdy

� Kluznice

� Základy řezacích strojů

� Ozubená kola
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PE-High Molecular Weight (PE-
HMW) má zvýšenou molekulo-
vou hmotnost, a tedy i vyšší
pevnost. Ve srovnání s PE-HD
vykazuje PE-HMW lepší odol-
nost proti oděru a dobré kluzné
vlastnosti.

PE-High Density (PE-HD)
je polyetylén s vysokou
hustotou, vyrobený nízkotlakým
lisováním. Tento univerzální
plast má vynikající odolnost
proti chemikáliím a dobrou
rázovou houževnatost při nízké
teplotě.

PE-High Density je díky své vynikající
chemické odolnosti proti roztokům solí,
louhů a rozpouštědel vhodný pro řadu
použití při konstrukci chemických přístrojů,
zařízení a nádrží, a to i při nízkých
teplotách.

PE-High Molecular Weight se používá
zvláště při konstrukci přístrojů, zařízení a
strojů, u nichž je vyžadována vyšší pevnost
při působení chemikálií při nízkých
teplotách.

PE-Ultra High Molecular Weight je určen
pro strojní součásti a konstrukční prvky,
které jsou vystaveny v důsledku vysokého
oděru třením, vysoké rázové energie a
agresivních látek silným mechanickým a
korozívním zatížením. Díky svým
vynikajícím vlastnostem pro nouzový běh
zajišťuje PE-UHMW bezpečný trvalý provoz.

Vlastnosti

� vyšší rázová houževnatost ve
srovnání s PP

� menší pevnost a tuhost ve srovnání
s PP-H

� velmi vysoká odolnost proti
chemikáliím

� horní mez teploty pro trvalé použití
cca. +80 °C, pokud výlisek není
mechanicky namáhán jmenovitou
hodnotou

� možnost trvalejšího použití v rozsahu
velmi nízkých teplot do -50 °C

� zdravotně nezávadný
� velmi dobré elektrické izolační

schopnosti
� velmi nízká absorpce vlhkosti

Vlastnosti

� o něco vyšší pevnost a tuhost
ve srovnání s PE-UHMW

� vyšší vrubová pevnost ve srovnání
s PE-HD

� vrchní mez teploty pro trvalé použití 
cca. +80 °C, pokud výlisek není
mechanicky namáhán při jmenovité
hodnotě

� vynikající odolnosti proti nízkým
teplotám do -200 °C

� zdravotní nezávadnost
� velmi dobré elektrické izolační

schopnosti
� velmi nízká absorpce vlhkosti

Vlastnosti

� vysoká rázová pevnost a pevnost
v ohybu

� maximální vrubová pevnost
polyetylénů

� horní mez teploty pro trvalé použití
cca. +80 °C, pokud výlisek není
mechanicky namáhán při jmenovité
hodnotě

� vynikající odolnost proti nízkým
teplotám do -200 °C

� zdravotní nezávadnost
� velmi dobré elektrické izolační

vlastnosti
� velmi nízká absorpce vlhkosti

PE-Ultra High Molecular Weight
(PE-UHMW) je typ polyetylénu
s maximální molekulovou
hmotností. V důsledku toho má
PE-UHMW vynikající hodnoty,
co se týče odolnosti proti
oděru a kluzných vlastností.
Stejně jako PE-HMW se i
PW-UHMW vyznačuje mimořád-
nou houževnatostí a tvarovou
stálostí i při velmi nízkých
teplotách.

P
E

 ·
 P

P
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PE-HD PE-HMW PP-H PP-R PP-B PP-F
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PE-UHMW
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PE-HD PE-HMW PE-UHMW PP-H PP-R PP-B PP-F

100

50

0

-100

-200

150

-50

-150
kurzzeitig
maximal

dauerhaft
minimal

Srovnání technických parametrů Pokyny pro
manipulaci a
zpracování*

Skladování

V závislosti na teplotě a pohlcování
vlhkosti dochází k rozměrovým
změnám. Skladování plastového
polotovaru při teplotě zpracování
(musí být brána v úvahu tepelná
roztažnost) zabraňuje problémům,
které mohou vznikat v důsledku
změn formátu, podmíněných
teplotou.

Temperování

V důsledku uvolněných vnitřních
napětí mohou vznikat problémy s
rovností desek. Lze jim zabránit
použitím kondicionovaných,
temperovaných polotovarů. Lisované
tabule mají v zásadě menší napětí
než protlačované. U komplexních
obrysů (strojírenství) je možné
provádět i mezidobé temperování
během procesu zpracování, aby
byly dodrženy tolerance.

Tváření

Materiály PE-HD a PP jsou zpravidla
tvářeny nad bodem tavení krystalitů.
Pro tento proces jsou zapotřebí
speciální stroje (technika pro
vakuové tvarování).

Obrábění řeznými nástroji

Zde je rozhodující volba správných
nástrojů a správných řezných
podmínek. Při obrábění řeznými
nástroji je důležité dbát na vysokou
řeznou rychlost, ostrost hran
nástrojů, malý posuv a dobrý
odchod třísek. Nejlepším chlazením
je odvod tepla nad třísku (na rozdíl
od zpracování kovů by měla být
řezná tříska co nejdelší), protože
termoplasty jsou špatnými vodiči
tepla. Při chlazení kapalinou
používejte jen čistou vodu
(v opačném případě by mohlo dojít
k vytváření trhlinek, způsobených
pnutím).

+++ = vysoký stupeň, ++ = střední stupeň, + = nízký stupeň

Protažení na mezi průtažnosti (N/mm2) podle ISO 527

Teploty pro použití v °C

* Tabulkové hodnoty pro tuto skupinu splňují mez pevnosti
při tečení podle ISO/TR 9080 a jsou vhodné pro konstrukci
přístrojů a nádrží.
Výrobce musí potvrdit mez pevnosti při tečení.

** Tyto materiály jsou v černém provedení odolné proti
vlivům povětrnosti při podílu sazí >2 %.

Údaje o protažení na mezi průtažnosti
jsou min. hodnoty ve smyslu ≥

Teploty pro použití jsou závislé na

� trvání a síle mechanického zatížení

� teplotě a trvání vyvíjení tepla

� kontaktních látkách

� externích vlivech

Protažení na mezi průtažnosti
odpovídají tabulkovým normám

PE-HD
protlačovaný: DIN EN ISO 14632

PE lisovaný: DIN EN ISO 15527

PP protlačovaný: DIN EN ISO 15013

PE-HD* PE-HMW PE-UHMW PP-H* PP-R/B* PP-F*

Tvrdost, tuhost + ++ + +++ ++ +++

Odolnost proti oděru + ++ +++ + + +

Sklon k tečení +++ ++ +++ + ++ +

Absorpce vlhkosti + + + + + +

Vrubová houževnatost ++ +++ +++ + ++ +

Odolnost proti chemikáliím +++ +++ +++ +++ +++ +++

Kluznost ++ ++ +++ + + +

Odolnost proti vlivům povětrnosti +** +** +** + + +

trvale
minimální

trvale
maximální

krátce
maximální
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Svařování

Uvedené termoplasty jsou podle
metod, popsaných v DIN 1910, část
3, svařovatelné. Používá se
především svařování plamenem
zatepla, protlačovací svařování
plamenem zatepla a svařování
topnými články. Pro získání
bezpečných a dlouhodobých
svařovaných spojů je nutno dbát na
to, aby měl polotovar a přídavný
materiál pro svařování stejnou
viskozitu taveniny a aby byly
dodrženy směrnice DVS 2207.
Termoplasty jsou citlivé na vruby.
Proto by měly být svařované spoje
umístěny tak, aby byly vystaveny jen
malým namáháním v ohybu a aby
měly malé vlastní vruby (DVS 2205
List 3).

Bezpečnost při konstrukci

přístrojů a zařízení

Aby se snížilo nebezpečí tvoření
trhlinek, způsobených pnutím v
důsledku účinku chemikálií, je nutno
dbát na přesné procesy zpracování.
V opačném případě by mohlo
docházet k vnitřním pnutím, která by
v kombinaci s látkami se smáčecími
schopnostmi a současně
bobtnajícími látkami mohly vyvolat
vznik trhlinek, způsobených pnutím.

Bezpečnost ve strojírenství

Pro zajištění vysoké bezpečnosti
konstrukčních dílů v trvalém provozu
by mělo být při výrobě zamezeno
ostrým obrysům.

*U jednotlivých metod zpracování je
nutno dodržovat platné zákony a
předpisy ČR.

Termoplasty mohou být ve
srovnání s kovy snadněji
(s menším vynaložením
energie) obráběny řeznými
nástroji, lepeny, svařovány
a přetvářeny.

Krátký přehled sortimentu

*Hustota podle ISO 1183

Podrobný program dodávek a další obchodní informace jsou
uvedeny v našem ceníku technických plastů.

Další typy
� antistatický
� elektricky vodivý
� se zvýšenou rázovou houževnatostí
� tužší a s lepší tvarovou stálostí zatepla díky přidání mastku
� pro konstrukci nádrží s povinným kontrolním znakem
� se skleněnými vlákny, popř. kuličkami

Kompletní sortiment je doplněn
� ocelovými a plastovými profily pro zpevnění nádrží
� rohy nádrží z PE a PP

Na požádání lze dodat také nástroje a stroje.

Zkratka PE-HD PE-HMW PE-UHMW PP-H PP-R PP-B PP-F

Hustota g/cm3* 0,95  0,95 0,92 ~ 0,92 ~ 0,92 ~ 0,92 ~ 0,94 
až až až

0,96 0,96 0,95

Tabule � � � � � � �

Plné tyče � � � � � �

Přídavný materiál pro svařování � � � � �

Materiál
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1 Polyvinylchlorid tvrdý/neplastický PVC-U � � � � � � � �

2 Polyvinylchlorid s vysokou ráz. houževnatostí PVC-HI � � �

3 Polyvinylchlorid dodatečně chlorovaný PVC-C � � � � � �

4 Polyvinylchlorid plastický PVC-P � �

5 Polyetylén 300 PE-HD � � � � � � �

6 Polyetylén 500 PE-HMW � �

7 Polyetylén 1000 PE-UHMW � �

8 Polypropylén-Homopolymer PP-H � � � � � � � �

9 Polypropylén-odolný proti hoření PP-F � � � �

10 Polymetylmetakrylát extrudovaný PMMA-XT � � �

11 Polymetylmetakrylát litý PMMA-GS � � �

12 Polykarbonát PC � � � �

13 Polykarbonát zpevněný skelnými vlákny PC+20%GF � �

14 Polystyrén PS     � � �

15 Akrylnitril-butadien-styrén ABS � � � � �

16 Styrén-akrylnitril SAN �

17 Polyamid PA 6 (silon) PA 6 � � �

18 Polyamid PA 6.6 PA 6.6 � �

19 Polyoxymetylén POM � � �

20 Polyetyléntereftalát (krystalický) PET � �

21 Polyvinylidenfluorid PVDF � � � � � �

22 Polytetrafluoretylén (teflon) PTFE � �

23 Polyéteréterketon PEEK � �

24 Polyétersulfon PES � �

25 Polysulfon PSU � �

26 Polyéterimid PEI � �

27 Polyfenyloxid PPO � �

28 Polyfenylsulfid PPS � �

Název Zkratka Tabule Fólie Tyče Profily Trubky Tvarovky Armatury Svař. drát

Materiály K dodání

Všechny popisy vlastností materiálu se týkají
suchých a vstřikovaných zkušebních těles.



PVC-U A/B 1,40 0,20 55 ≥15 3000 bez zlomu 5 120 75

PVC-HI C 1,40 0,20 45 ≥25 2500 bez zlomu 10 100 75

PVC-C C 1,55 0,20 57 15 3000 bez zlomu 4 150 105

PVC-P C 1,30 0,10 26 >50 - bez zlomu o. Bruch - -

PE-HD A 0,95 0,01 23 >50 1000 bez zlomu ≥30 41 75

PE-HMW A 0,94 0,01 22 >50 1000 bez zlomu o. Bruch 38 79

PE-UHMW A 0,95 0,01 17 >50 3300 bez zlomu o. Bruch 51 130

PP-H A 0,92 0,01 33 >50 1200 bez zlomu ≥9 70 90

PP-F C 0,95 0,15 34 75 1400 bez zlomu 4,5 60 90

PMMA-XT A 1,19 0,30 70 4 3300 10 2 190 105

PMMA-GS A/B 1,19 0,30 75 5 3200 12 2 200 110

PC B 1,20 0,15 65 80 2300 bez zlomu 20 130 145

PC+20%GF C 1,35 0,10 100 3,5 5500 30 6 180 150

PS A 1,06 0,10 26 50 1700 140 10 80 90

ABS A 1,06 0,40 44 >15 2400 150 18 110 99

SAN B 1,08 - 70 3 3700 17 2 175 101

PA 6 A/B 1,14 3,00* 80 >50 3200 bez zlomu >3 170 180

PA 6.6 A/B 1,14 2,80* 85 >50 3300 bez zlomu >3 180 200

POM A/B 1,41 0,20 70 30 3000 bez zlomu 9 170 165

PET B 1,39 0,25 85 >15 3000 bez zlomu 3,5 170 200

PVDF A/B 1,78 0,04 55 ≥30 2100 bez zlomu ≥12 130 132

PTFE A 2,20 - 20 >250 750 bez zlomu 16 22 110

PEEK C 1,32 0,18 100 25 3900 bez zlomu 7 230 250

PES C 1,37 0,70 85 15 2700 - 7 150 222

PSU C 1,24 0,25 80 15 2600 bez zlomu 5,5 155 195

PEI A 1,27 0,25 105 60 2900 bez zlomu 4 165 219

PPO A 1,06 0,10 45 50 2400 bez zlomu >15 85 145

PPS A 1,34 0,20 75 3 3300 15 27 - -

ISO 1183 DIN 53714 ISO 527 ISO 527 ISO 527 ISO 179 ISO 179 ISO 2039 ISO 306
g/cm3 % N/mm2 % N/mm2 kJ/m2 kJ/m2 N/mm2 °C

Zkratka

Všeobecné vlastnosti Mechanické vlastnosti

Zdrav.
nezáva
dnost

Hustota
Absorpce
vlhkosti

Napětí při
protažení,

popř. pevnost
v tahu

Protažení
při

přetržení

Modul
pružnosti

Rázová
houževna-

tost

Vrubová
houževna-

tost

Tvrdost
podle

Brinella

Teplota
měknutí

podle Vicata
B/50 N

A = zdravotně nezávadný
B = s určitými omezeními
C = zdravotně závadný

* DIN 53714



+60 -15 0,80 0,14 1015 1013 20-40 3,3 0,02-0,05 PVC-U 1

+60 -40 0,80 0,17 1015 1013 20-40 2,9 0,022 PVC-HI 2

+90 -15 0,80 0,14 1015 1013 20-40 3,0 0,0015 PVC-C 3

+60 -20 1,50 0,15 1014 1011 20-25 3,6-7,5 0,02-0,11 PVC-P 4

+90 -50 2,00 0,43 >1015 >1016 171) 2,35 0,0003 PE-HD 5

+80 -200 2,00 0,42 1018 1013 171) 2,3 0,00025 PE-HMW 6

+80 -200 2,00 0,43 >1015 1014 451) 2,3 0,0002 PE-UHMW 7

+100 0 1,60 0,22 >1015 >1014 701) 2,3 0,00035 PP-H 8

+90 0 1,60 0,23 >1016 >1011 451) 2,4 0,0003 PP-F 9

+70 -20 0,70 0,19 1015 1014 20-25 2,8 0,025 PMMA-XT 10

+80 -20 0,70 0,19 1015 1014 20-25 2,7 0,02 PMMA-GS 11

+115 -40 0,67 0,21 1015 1015 35 2,92 0,009 PC 12

+130 -30 0,27 0,24 1015 1014 35 3,3 0,001 PC+20%GF 13

+70 -10 0,80 0,17 1016 1014 401) 2,5 0,0003 PS 14

+80 -40 0,90 0,16 1015 1015 34 2,9 0,015 ABS 15

+90 -20 0,50 0,17 1016 1015 18 3,0 0,007 SAN 16

+90 -40 0,90 0,23 1015 1013 202) 3,9 0,027 PA 6 17

+100 -30 0,80 0,23 1015 1013 252) 3,8 0,026 PA 6.6 18

+100 -50 1,10 0,30 1015 1013 252) 3,7 0,003 POM 19

+115 -20 0,60 0,29 1016 1016 222) 3,4 0,001 PET 20

+120 -50 1,40 0,13 1014 1014 212) 9,0 0,02 PVDF 21

+250 -200 1,60 0,25 1018 1017 20 2,1 0,0003 PTFE 22

+250 -60 0,45 0,21 1016 1016 202) 3,2 0,003 PEEK 23

+180 -100 0,56 0,18 1016 1014 252) 3,5 0,002 PES 24

+160 -100 0,56 0,26 1016 1014 302) 3,14 0,001 PSU 25

+170 -100 0,56 0,22 1017 1013 60 3,15 0,0013 PEI 26

+105 -30 0,70 0,16 1017 1017 501) 2,6 0,0009 PPO 27

+220 -100 0,54 0,25 1016 1016 23 3,05 0,00076 PPS 28

DIN 52612 IEC 60093 IEC 60093 IEC 60243-1 IEC 250 IEC 250
°C °C W/mK Ω · cm Ω kV/mm - -

Zkratka

Tepelné vlastnosti Elektrické vlastnosti

horní
mez

dolní
mez

Součinitel
délkové

roztažnosti

Vodivost
při

20 °C

Povrchový
odpor

Průrazná
pevnost

Permitivita
106 Hz

Diel. ztrátový
činitel
106 Hz

Spec.
vnitřní

izolační odpor

Teplota pro trvalé použití

1) = fólie 0,2 mm
2) = deska 1 mm

Hodnoty, uvedené v tomto prospektu, jsou závislé nejen
na materiálu, ale také na výrobě, konstrukci a zpracování.
Přizpůsobte tedy použití materiálů příslušným speciálním
podmínkám a před použitím proveďte zkoušky.
Údaje, které Vám poskytujeme, odpovídají našim
zkušenostem a naměřeným hodnotám výrobce.
Nemůžeme poskytnout záruku za správnost a výsledky
použití materiálů.

Technické změny vyhrazeny

Dotisk, i pokud se jedná o výjimečné případy, je povolen
jen se svolením vydavatele.Technické změny vyhrazeny

DIN 53752
K-1 · 10-4



PVC-U

PVC-HI

PVC-C

PVC-P

PE-HD

PE-HMW

PE-UHMW

PP-H

PP-F

PMMA-XT

PMMA-GS

PC

PC+20%GF

PS 

ABS

SAN

PA 6

PA 6.6

POM

PET

PVDF

PTFE

PEEK

PES

PSU

PEI

PPO

PPS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Speciální

bez změkčovadel, dobrá mechanická pevnost, odolnost proti
kyselinám a louhům

chemické přístroje, úpravny vody, potrubí na pitnou vodu,
kanalizace, bazény

rázová houževnatost, odolnost proti chladu jako PVC-U, při nižších teplotách a sníženém působení chemikálií

zlepšená chemická odolnost a vyšší tepelná odolnost chemický průmysl, galvanický průmysl, elektrotechnika,
odpadní vody

odolnost proti oděru, měkkost kyvné dveře, zábradelní madla, dlažby, tlumicí prvky

dobrá chemická odolnost, malá hmotnost, odolnost proti chladu,
dobrá rázová houževnatost

zásobování vodou a plynem, doprava stlačeného vzduchu,
průmysl výroby nápojů, přístrojů a zařízení

dobrá rázová a vrubová houževnatost a odolnost proti oděru,
dobré kluzné vlastnosti, malé vlastní pnutí

válečky, kola, pouzdra, kluzné profily, kluzná ložiska,
obložení zásobníků a skluzných žlabů

jako PE-HMW, ale o něco větší odolnost proti oděru jako PE-HMW

dobrá odolnost proti chemikáliím a ještě lepší tepelná odolnost než u
PVC-U a PE-HD chemick˘ prÛmysl, potrubní systémy, pfiístroje a zafiízení

jako PP-H, ale nesnadno zápalný výroba větrání

vysoce transparentní, mnoho barev, vysoká tvrdost, pevnost a tuhost stavba veletržních stánků, zábradelní madla a zastřešení

lepší optické vlastnosti než PMMA-XT, dobře leštitelný zasklení, světelná reklama, výroba nábytku

transparentní, velká rázová pevnost, dobré chování při vysokých a
nízkých teplotách

bezpečnostní zasklení, pozemní stavitelství, zastřešení

ještě pevnější díky přidání 20-procentního zpevnění skelnými vlákny strojírenství

vysoká rázová pevnost, mnoho barev, lehkost, dobrá hlubokotažnost veletržní stánky, displeje, štíty a tiskové sítové stroje, pozrcadlování

lehkost, houževnatost, tvrdost, odolnost proti poškrábání,
vysoká rozměrová stálost, dobrá hlubokotažnost

automobilový průmysl, strojírenství, výstavba interiérů,
veletržní stánky, displeje, potrubí

Transparence, vysoká tuhost, lehkost, krátké doby zahřívání a
ochlazování

zasklení v průmyslu, reklamní štíty, veletržní stánky

houževnatost, odolnost proti oděru, dobré tlumení kmitů,
odolnost proti rozpouštědlům, mazivům a palivům

pouzdra, ozubená kola, kluzná ložiska a jiné technické součásti

tvrdost, tuhost, odolnost proti oděru a tvarová stálost při působení
tepla

jako PA 6, ale pro použití při vyšších teplotách a větší potřebě
tvrdosti

vysoká pevnost, dobrá zpracovatelnost (krátké třísky) podobně jako PA, menší pohlcování vlhkosti

vysoká pevnost a tvrdost, vysoká odolnost vůči chemikáliím,
dobrá rozměrová stálost

výroba zařízení a přístrojů, konstrukční prvky, výroba ventilů a krytů

tepelná stálost, vysoká chemická odolnost, vysoká rozměrová stálost,
hlubokotažnost, stálost vůči UV záření

výroba potrubí, výroba zařízení a přístrojů

max. tepelná odolnost a odolnost vůči chemikáliím kluzná ložiska, válečky, obložení nádrží, stěrače, těsnění

velmi vysoká mechanická pevnost, tuhost, houževnatost,
odolnost vůči chemikáliím a záření

lékařské nástroje a přístroje, sterilizované parou, konstrukční díly,
odolné proti ohni a namáhané mechanicky/tepelně

pevnost, tuhost, vysoká tepelná odolnost a tvarová stálost,
dobrá odolnost proti

čerpadla, vysoce namáhaná korozí a mechanicky, ventily, kryty,
vodicí desky a jiné elektronické součásti

vysoká pevnost, dobré dielektrické vlastnosti, houževnatost,vysoká
odolnost proti chemikáliím a hydrolýze

jako PES, ale poněkud menší tepelná odolnost a horší odolnost vůči
pohonným látkám a mazivům

velmi vysoká tepelná tvarová stálost, velmi vysoká odolnost proti
plameni, velmi vysoká pevnost, tuhost, houževnatost

technické součásti pro elektrotechniku, chemická zařízení,
výroba vozidel

rozměrová stálost, malé pohlcování vlhkosti elektrotechnika/elektronika, výroba letadel a vozidel

vysoká chemická odolnost pro technické součásti, je-li požadována dobrá odolnost proti
chemikáliím a dielektrické vlastnosti

Typická použití

Zkratky *
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Vysoce účinné plasty

PEEK · PEI · PES

PSU · PPS
Všeobecná použití

� strojírenství

� výroba přístrojů

� výroba zařízení

� výroba čerpadel a armatur

� přepravní a dopravní technika

� elektrotechnika, elektronika

� technika pro chemický průmysl

� jemná mechanika

� technika pro potravinářský průmysl

� lékařská technika

� zpracování textilu

� obalový a papírenský průmysl

� automobilový průmysl

� letectví a astronautika

� nukleární a vakuová technika
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Polyéterimid (PEI) je amorfní vysoce účinný
plast, u něhož jsou spojeny vysoké hodnoty
účinnosti speciálních plastů s vynikajícími
vlastnostmi zpracování technických plastů.
PEI je průhledný s transparencí, podobnou
jantaru.

PEI se vyznačuje jedinečnou kombinací
neobyčejné pevnosti v tahu a vysokým
modulem ohybu – i při maximálních teplotách.
Tento plast s vysokou účinností je mimořádně
odolný proti plameni, v případě požáru
zanechává jen málo dýmu a podle všech
běžných norem dosahuje vždy největšího stupně
nesnadné zápalnosti. Dokazuje to enormně
vysoký index kyslíku (47 %).

PEI GF 20 a GF 30 jsou typy, zpevněné
skleněnými vlákny, u nichž jsou dále zlepšeny
vynikající vlastnosti PEI, co se týče ještě vyšší
tuhosti, rozměrové stálosti a tvarové stálosti za
tepla.

Polyéteréterketon (PEEK) má ve srovnání s
většinou jiných termoplastů vyšší mechanickou
pevnost, tuhost a tepelnou odolnost.
Polyéteréterketony mají vynikající odolnost
vůči chemikáliím – kyselinám, rozpouštědlům a
mazivům – i při vysokých teplotách. Sterilizace
parou může být u všech typů PEEK opakována
téměř bez omezení.

PEEK má díky své chemické čistotě v nemodi-
fikované formě u kritických látek ve srovnání
s modifikovanými typy určité výhody.

PEEK mod. má díky přidání PTFE, uhlíkových
vláken a grafitu kromě zvýšené mechanické
pevnosti i vynikající kluzné vlastnosti a
zlepšenou odolnost proti oděru.

PEEK GF 30 má díky 30% zpevnění skleněnými
vlákny největší mechanickou pevnost ze všech
typů PEEK.

Typické příklady použití

Hlavní oblasti použití jsou strojírenství, elektrotechnika, letectví,
astronautika, automobilový průmysl a armádní technika. Používá
se rovněž pro výrobu ozubených kol, kluzných ložisek, pouzder,
těles čerpadel a transportérů.

Typické příklady použití

Velká odolnost proti plameni v kombinaci s malou hustotou spalin
umožňuje použití PEI v elektronice, letectví, lékařské technice a
astronautice. Příkladem použití jsou zástrčkové přípojky, ozubená
kola, ložiskové klece a součásti převodů.

Vlastnosti

� nejvyšší mechanická pevnost a tuhost ze všech vysoce
účinných plastů

� vysoká rázová houževnatost
� mimořádně vysoká tvrdost povrchu
� dobrá odolnost proti tečení
� vynikající odolnost proti oděru
� nejvyšší tepelná tvarová stálost
� nejvyšší tepelná zatížitelnost (teplota pro trvalé použití

+250 °C, PEEK GF 30 až +300 °C)
� vysoká odolnost vůči chemikáliím
� nejvyšší odolnost proti záření
� odolnost proti hydrolýze a horkým parám
� zdravotní nezávadnost

Vlastnosti

� velmi vysoká mechanická pevnost a tuhost
� při pokojové teplotě nejvyšší pevnost v tahu ze všech

nemodifikovaných plastů s vysokou účinností
� vysoká houževnatost
� malý sklon k tečení
� vysoká tvarová stálost za tepla
� teplota pro trvalé použití do +170 °C
� odolnost vůči řadě chemikálií
� mimořádně vysoká odolnost vůči plameni
� odolnost vůči UV záření a záření gama
� malá absorpce mikrovln
� odolnost vůči hydrolýze a horkým parám
� zdravotní nezávadnost
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Polysulfon (PSU) je amorfní materiál s
jantarovou transparencí, který se svým profilem
vlastností podobá PES. Tento typ vysoce
účinných plastů má vyvážený poměr mezi
vysokou tepelnou stálostí, tuhostí,
houževnatostí a vysokou odolností proti tečení.

PSU je díky své vysoké mezi pevnosti při tečení
a malému sklonu k tečení vhodný pro použití při
působení dlouhodobého zatížení. Mechanické
vlastnosti si PSU ponechává i při širokém
rozsahu teplot.

PSU GF 30 je v provedení s vyztužením
skleněnými vlákny opakní materiál se
zlepšenými dlouhodobými pevnostmi při
zvýšených teplotách při použití.

Polyétersulfon (PES) je amorfní vysoce účinný
plast s mírně nahnědlou transparencí.
Na základě chemické příbuznosti s PSU má PES
podobný profil vlastností.

PES má stejně jako PSU ve srovnání s jinými
transparentními termoplasty značně vyšší
tuhost a pevnost, především při zvýšených
teplotách. PES má lepší ohnivzdornost než
příbuzný PSU. Třída „nesnadno zápalného VO“
je dosahována již při malé tloušťce zkušební
tyče.

PES GF 30 je PES zpevněný skleněnými vlákny
pro použití při vyšších teplotách. Zpevněním lze
zvýšit tuhost a tvarovou stálost za tepla i
odolnost vůči chemikáliím.

Typické příklady použití

PES je vhodný pro vysoce zatížené konstrukční součásti, u nichž
je požadována v širokém rozsahu teplot rozměrová stálost, dobrá
elektrická izolační schopnost, vynikající chování při působení
plamene a dobrá odolnost vůči chemikáliím. Příklady použití jsou
tepelně izolované součásti v automobilovém průmyslu,
konstrukční součásti v letectví, ve světelné technice, optickém
průmyslu a součásti, které lze sterilizovat parou.

Typické příklady použití

Oblasti použití pro PSU jsou výroba přístrojů, nástrojů,
laboratorních zařízení, lékařské techniky a zařízení pro
potravinářský průmysl. Příklady použití jsou čerpadla, filtrační
rámy, filtrační desky, součásti počítačů, kryty baterií, lékařské
nástroje, ukazatele stavu oleje, elektronické součásti a
sterilizované součásti v technice potravinářského průmyslu
(např. při výrobě mléka).

Vlastnosti

� velmi dobrá tuhost a pevnost (poněkud vyšší modul pružnosti
ve srovnání s PSU)

� vysoká rozměrová stálost
� vysoká houževnatost
� poněkud vyšší teplota pro trvalé použití ve srovnání s PSU

(+180 °C)
� lepší ohnivzdornost ve srovnání s PSU
� dobrá odolnost vůči chemikáliím
� dobrá odolnost vůči záření s vysokou energií
� odolný vůči hydrolýze a horkým parám
� zdravotní nezávadnost

Vlastnosti

� dlouhodobá pevnost
� vysoká houževnatost i při nízkých teplotách (poněkud vyšší 

než u PES)
� malý sklon k tečení
� teplota pro trvalé použití do +160 °C
� dobrá chemická odolnost
� odolnost vůči ultrafialovému záření, záření gama a

rentgenovému záření
� odolnost vůči hydrolýze a horkým parám
� zdravotní nezávadnost
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Polyfenylsulfid (PPS) je termoplastický plast s
vynikající chemickou odolností – dokonce do
teploty +200 °C.

PPS díky své ohnivzdornosti, svým dobrým
mechanickým vlastnostem, malému sklonu k
tečení a vysoké odolnosti proti vlivům
povětrnosti a odolnosti proti záření zaujímá
důležité místo v oblasti vysoce účinných plastů.

PPS GF 40 zvyšuje díky přidání 40 % skelných
vláken pevnost materiálu v tahu.

Typické příklady použití

PPS je vhodný zvláště pro technické součásti v automobilovém a
elektrotechnickém průmyslu a pro výrobu přístrojů s vysokou
tvarovou stálostí při vysokých teplotách a působení oleje, benzínu
a chladicích kapalin. Příklady použití jsou čerpadla, součásti
karburátoru, vstřikovací zařízení, oběžná kola čerpadel, konstrukční
součásti pro měřicí přístroje průtoku, konstrukční součásti v
automobilovém průmyslu, izolační součásti, objímky žárovek,
přídržné kroužky plátků čipů, kontaktní nosiče, sterilizační nádoby,
čipové nosiče, izolátory, příruby, tělesa čidel a součásti spínačů.

Vlastnosti

� vysoká pevnost, i při vysokých teplotách
� vysoká rozměrová stálost
� malý sklon k tečení
� velmi nízká viskozita taveniny
� vysoká teplota pro trvalé použití (do +230 °C)
� velmi dobrá odolnost vůči chemikáliím
� velmi vysoká ohnivzdornost
� možnost sterilizace horkou vodou a parou
� zdravotní nezávadnost
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PEEK PEEK GF 30 PEI PES PSU PPS

Tvrdost, pevnost, tuhost +++(+) ++++ +++(+) +++ +++ +++

Houževnatost +++(+) ++ +++ +++ +++(+) ++

Sklon k tečení + + + + + +

Rozměrová stálost +++ ++++ +++ +++ +++ +++

Tepelná zatížitelnost +++(+) ++++ +++ +++ +++ +++(+)

Odolnost vůči chemikáliím +++ ++++ +++ +++ +++ ++++

Absorpce vlhkosti + + + + + +

Teploty pro trvalé použití závisí na

� trvání a velikosti mechanického zatížení
� teplotě a trvání působení tepla
� kontaktních látkách

++++ = velmi vysoký stupeň, +++ = vysoký stupeň, ++ = střední stupeň, + = nízký stupeň

Napětí na mezi průtažnosti, popř. pevnost v tahu (MPa)
podle DIN ISO 527

Srovnání technických parametrů

PEEK PEI PPS

160

140

0

PES

120

100

80

60

40

20

PSUPEEK GF 30

300

200

150

100

50

-50

-100

0

250

350

PEEK PEI PPSPES PSUPEEK GF 30

Anwendungstemperaturen in °C kurzzeitig
maximum

dauerhaft
maximum

dauerhaft
minimum

Teploty pro použití v °C krátkodobě
maximální

trvale
minimální 

trvale
maximální
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Pokyny pro manipulaci a
zpracování

Termoplasty lze ve srovnání s kovy snadněji
(s menším vynaložením energie) obrábět, lepit,
svařovat a přetvářet.

Skladování
V závislosti na teplotě a pohlcování vlhkosti dochází
k rozměrovým změnám. Uskladnění polotovarů při
teplotě zpracování (je nutno brát v úvahu tepelnou
roztažnost) může minimalizovat řadu problémů,
způsobených změnou formátu, podmíněnou
teplotou.

Temperování
Problémy v souvislosti s rovností tabulí mohou
vznikat v důsledku uvolňujících se vnitřních pnutí.
Lze jim předejít použitím kondicionovaných,
temperovaných polotovarů. U komplexních obrysů
(strojírenství) může být během procesu zpracování
provedeno i mezidobé temperování, aby byly
dodrženy tolerance. Temperováním lze dosáhnout
snížení vlastních pnutí a pnutí při zpracování a
zlepšení mechanických vlastností.

Obrábění řeznými nástroji
Rozhodující je zde volba správných nástrojů a
správných řezných podmínek. Při obrábění řeznými
nástroji je důležité dbát na vysokou řeznou
rychlost, ostrost nástrojů, malý posuv a dobrý
odvod třísek. Nejlepším chlazením je odvod tepla
přes třísku, protože termoplasty jsou špatnými
vodiči tepla. Při chlazení kapalinami používejte jen
čistou vodu ( v opačném případě může dojít ke
vzniku trhlinek, způsobených pnutím). Pro zajištění
vysokého stupně bezpečnosti v trvalém provozu
konstrukčních součástí by při výrobě neměly být
používány ostré obrysy.

Další typy
� zpevněný skelnými vlákny
� zpevněný uhlíkovými vlákny
� modifikovaný
� zpevněný uhlíkovými vlákny a tuhým mazivem
� další speciální zpevnění materiálu, popř. typy 

materiálů
� typy se speciálním schvalováním

(např. lékařská technika, letectví)

*Hustota podle ISO 1183

Podrobný program sortimentu a další obchodní informace jsou
uvedeny v našem ceníku technických plastů.

Krátký přehled sortimentu

Zkratka PEEK PEI PES PSU PPS

Hustota g/cm3* 1,32  1,27 1,37 1,24 1,35

Tabule � � � � �

Plné tyče � � � � �

Materiál
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1 Polyvinylchlorid tvrdý/neplastický PVC-U � � � � � � � �

2 Polyvinylchlorid s vysokou ráz. houževnatostí PVC-HI � � �

3 Polyvinylchlorid dodatečně chlorovaný PVC-C � � � � � �

4 Polyvinylchlorid plastický PVC-P � �

5 Polyetylén 300 PE-HD � � � � � � �

6 Polyetylén 500 PE-HMW � �

7 Polyetylén 1000 PE-UHMW � �

8 Polypropylén-Homopolymer PP-H � � � � � � � �

9 Polypropylén-odolný proti hoření PP-F � � � �

10 Polymetylmetakrylát extrudovaný PMMA-XT � � �

11 Polymetylmetakrylát litý PMMA-GS � � �

12 Polykarbonát PC � � � �

13 Polykarbonát zpevněný skelnými vlákny PC+20%GF � �

14 Polystyrén PS     � � �

15 Akrylnitril-butadien-styrén ABS � � � � �

16 Styrén-akrylnitril SAN �

17 Polyamid PA 6 (silon) PA 6 � � �

18 Polyamid PA 6.6 PA 6.6 � �

19 Polyoxymetylén POM � � �

20 Polyetyléntereftalát (krystalický) PET � �

21 Polyvinylidenfluorid PVDF � � � � � �

22 Polytetrafluoretylén (teflon) PTFE � �

23 Polyéteréterketon PEEK � �

24 Polyétersulfon PES � �

25 Polysulfon PSU � �

26 Polyéterimid PEI � �

27 Polyfenyloxid PPO � �

28 Polyfenylsulfid PPS � �

Název Zkratka Tabule Fólie Tyče Profily Trubky Tvarovky Armatury Svař. drát

Materiály K dodání

Všechny popisy vlastností materiálu se týkají
suchých a vstřikovaných zkušebních těles.



PVC-U A/B 1,40 0,20 55 ≥15 3000 bez zlomu 5 120 75

PVC-HI C 1,40 0,20 45 ≥25 2500 bez zlomu 10 100 75

PVC-C C 1,55 0,20 57 15 3000 bez zlomu 4 150 105

PVC-P C 1,30 0,10 26 >50 - bez zlomu o. Bruch - -

PE-HD A 0,95 0,01 23 >50 1000 bez zlomu ≥30 41 75

PE-HMW A 0,94 0,01 22 >50 1000 bez zlomu o. Bruch 38 79

PE-UHMW A 0,95 0,01 17 >50 3300 bez zlomu o. Bruch 51 130

PP-H A 0,92 0,01 33 >50 1200 bez zlomu ≥9 70 90

PP-F C 0,95 0,15 34 75 1400 bez zlomu 4,5 60 90

PMMA-XT A 1,19 0,30 70 4 3300 10 2 190 105

PMMA-GS A/B 1,19 0,30 75 5 3200 12 2 200 110

PC B 1,20 0,15 65 80 2300 bez zlomu 20 130 145

PC+20%GF C 1,35 0,10 100 3,5 5500 30 6 180 150

PS A 1,06 0,10 26 50 1700 140 10 80 90

ABS A 1,06 0,40 44 >15 2400 150 18 110 99

SAN B 1,08 - 70 3 3700 17 2 175 101

PA 6 A/B 1,14 3,00* 80 >50 3200 bez zlomu >3 170 180

PA 6.6 A/B 1,14 2,80* 85 >50 3300 bez zlomu >3 180 200

POM A/B 1,41 0,20 70 30 3000 bez zlomu 9 170 165

PET B 1,39 0,25 85 >15 3000 bez zlomu 3,5 170 200

PVDF A/B 1,78 0,04 55 ≥30 2100 bez zlomu ≥12 130 132

PTFE A 2,20 - 20 >250 750 bez zlomu 16 22 110

PEEK C 1,32 0,18 100 25 3900 bez zlomu 7 230 250

PES C 1,37 0,70 85 15 2700 - 7 150 222

PSU C 1,24 0,25 80 15 2600 bez zlomu 5,5 155 195

PEI A 1,27 0,25 105 60 2900 bez zlomu 4 165 219

PPO A 1,06 0,10 45 50 2400 bez zlomu >15 85 145

PPS A 1,34 0,20 75 3 3300 15 27 - -

ISO 1183 DIN 53714 ISO 527 ISO 527 ISO 527 ISO 179 ISO 179 ISO 2039 ISO 306
g/cm3 % N/mm2 % N/mm2 kJ/m2 kJ/m2 N/mm2 °C

Zkratka

Všeobecné vlastnosti Mechanické vlastnosti

Zdrav.
nezáva
dnost

Hustota
Absorpce
vlhkosti

Napětí při
protažení,

popř. pevnost
v tahu

Protažení
při

přetržení

Modul
pružnosti

Rázová
houževna-

tost

Vrubová
houževna-

tost

Tvrdost
podle

Brinella

Teplota
měknutí

podle Vicata
B/50 N

A = zdravotně nezávadný
B = s určitými omezeními
C = zdravotně závadný

* DIN 53714



+60 -15 0,80 0,14 1015 1013 20-40 3,3 0,02-0,05 PVC-U 1

+60 -40 0,80 0,17 1015 1013 20-40 2,9 0,022 PVC-HI 2

+90 -15 0,80 0,14 1015 1013 20-40 3,0 0,0015 PVC-C 3

+60 -20 1,50 0,15 1014 1011 20-25 3,6-7,5 0,02-0,11 PVC-P 4

+90 -50 2,00 0,43 >1015 >1016 171) 2,35 0,0003 PE-HD 5

+80 -200 2,00 0,42 1018 1013 171) 2,3 0,00025 PE-HMW 6

+80 -200 2,00 0,43 >1015 1014 451) 2,3 0,0002 PE-UHMW 7

+100 0 1,60 0,22 >1015 >1014 701) 2,3 0,00035 PP-H 8

+90 0 1,60 0,23 >1016 >1011 451) 2,4 0,0003 PP-F 9

+70 -20 0,70 0,19 1015 1014 20-25 2,8 0,025 PMMA-XT 10

+80 -20 0,70 0,19 1015 1014 20-25 2,7 0,02 PMMA-GS 11

+115 -40 0,67 0,21 1015 1015 35 2,92 0,009 PC 12

+130 -30 0,27 0,24 1015 1014 35 3,3 0,001 PC+20%GF 13

+70 -10 0,80 0,17 1016 1014 401) 2,5 0,0003 PS 14

+80 -40 0,90 0,16 1015 1015 34 2,9 0,015 ABS 15

+90 -20 0,50 0,17 1016 1015 18 3,0 0,007 SAN 16

+90 -40 0,90 0,23 1015 1013 202) 3,9 0,027 PA 6 17

+100 -30 0,80 0,23 1015 1013 252) 3,8 0,026 PA 6.6 18

+100 -50 1,10 0,30 1015 1013 252) 3,7 0,003 POM 19

+115 -20 0,60 0,29 1016 1016 222) 3,4 0,001 PET 20

+120 -50 1,40 0,13 1014 1014 212) 9,0 0,02 PVDF 21

+250 -200 1,60 0,25 1018 1017 20 2,1 0,0003 PTFE 22

+250 -60 0,45 0,21 1016 1016 202) 3,2 0,003 PEEK 23

+180 -100 0,56 0,18 1016 1014 252) 3,5 0,002 PES 24

+160 -100 0,56 0,26 1016 1014 302) 3,14 0,001 PSU 25

+170 -100 0,56 0,22 1017 1013 60 3,15 0,0013 PEI 26

+105 -30 0,70 0,16 1017 1017 501) 2,6 0,0009 PPO 27

+220 -100 0,54 0,25 1016 1016 23 3,05 0,00076 PPS 28

DIN 52612 IEC 60093 IEC 60093 IEC 60243-1 IEC 250 IEC 250
°C °C W/mK Ω · cm Ω kV/mm - -

Zkratka

Tepelné vlastnosti Elektrické vlastnosti

horní
mez

dolní
mez

Součinitel
délkové

roztažnosti

Vodivost
při

20 °C

Povrchový
odpor

Průrazná
pevnost

Permitivita
106 Hz

Diel. ztrátový
činitel
106 Hz

Spec.
vnitřní

izolační odpor

Teplota pro trvalé použití

1) = fólie 0,2 mm
2) = deska 1 mm

Hodnoty, uvedené v tomto prospektu, jsou závislé nejen
na materiálu, ale také na výrobě, konstrukci a zpracování.
Přizpůsobte tedy použití materiálů příslušným speciálním
podmínkám a před použitím proveďte zkoušky.
Údaje, které Vám poskytujeme, odpovídají našim
zkušenostem a naměřeným hodnotám výrobce.
Nemůžeme poskytnout záruku za správnost a výsledky
použití materiálů.

Technické změny vyhrazeny

Dotisk, i pokud se jedná o výjimečné případy, je povolen
jen se svolením vydavatele.Technické změny vyhrazeny

DIN 53752
K-1 · 10-4



PVC-U

PVC-HI

PVC-C

PVC-P

PE-HD

PE-HMW

PE-UHMW

PP-H

PP-F

PMMA-XT

PMMA-GS

PC

PC+20%GF

PS 

ABS

SAN

PA 6

PA 6.6

POM

PET

PVDF

PTFE

PEEK

PES

PSU

PEI

PPO

PPS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Speciální

bez změkčovadel, dobrá mechanická pevnost, odolnost proti
kyselinám a louhům

chemické přístroje, úpravny vody, potrubí na pitnou vodu,
kanalizace, bazény

rázová houževnatost, odolnost proti chladu jako PVC-U, při nižších teplotách a sníženém působení chemikálií

zlepšená chemická odolnost a vyšší tepelná odolnost chemický průmysl, galvanický průmysl, elektrotechnika,
odpadní vody

odolnost proti oděru, měkkost kyvné dveře, zábradelní madla, dlažby, tlumicí prvky

dobrá chemická odolnost, malá hmotnost, odolnost proti chladu,
dobrá rázová houževnatost

zásobování vodou a plynem, doprava stlačeného vzduchu,
průmysl výroby nápojů, přístrojů a zařízení

dobrá rázová a vrubová houževnatost a odolnost proti oděru,
dobré kluzné vlastnosti, malé vlastní pnutí

válečky, kola, pouzdra, kluzné profily, kluzná ložiska,
obložení zásobníků a skluzných žlabů

jako PE-HMW, ale o něco větší odolnost proti oděru jako PE-HMW

dobrá odolnost proti chemikáliím a ještě lepší tepelná odolnost než u
PVC-U a PE-HD chemick˘ prÛmysl, potrubní systémy, pfiístroje a zafiízení

jako PP-H, ale nesnadno zápalný výroba větrání

vysoce transparentní, mnoho barev, vysoká tvrdost, pevnost a tuhost stavba veletržních stánků, zábradelní madla a zastřešení

lepší optické vlastnosti než PMMA-XT, dobře leštitelný zasklení, světelná reklama, výroba nábytku

transparentní, velká rázová pevnost, dobré chování při vysokých a
nízkých teplotách

bezpečnostní zasklení, pozemní stavitelství, zastřešení

ještě pevnější díky přidání 20-procentního zpevnění skelnými vlákny strojírenství

vysoká rázová pevnost, mnoho barev, lehkost, dobrá hlubokotažnost veletržní stánky, displeje, štíty a tiskové sítové stroje, pozrcadlování

lehkost, houževnatost, tvrdost, odolnost proti poškrábání,
vysoká rozměrová stálost, dobrá hlubokotažnost

automobilový průmysl, strojírenství, výstavba interiérů,
veletržní stánky, displeje, potrubí

Transparence, vysoká tuhost, lehkost, krátké doby zahřívání a
ochlazování

zasklení v průmyslu, reklamní štíty, veletržní stánky

houževnatost, odolnost proti oděru, dobré tlumení kmitů,
odolnost proti rozpouštědlům, mazivům a palivům

pouzdra, ozubená kola, kluzná ložiska a jiné technické součásti

tvrdost, tuhost, odolnost proti oděru a tvarová stálost při působení
tepla

jako PA 6, ale pro použití při vyšších teplotách a větší potřebě
tvrdosti

vysoká pevnost, dobrá zpracovatelnost (krátké třísky) podobně jako PA, menší pohlcování vlhkosti

vysoká pevnost a tvrdost, vysoká odolnost vůči chemikáliím,
dobrá rozměrová stálost

výroba zařízení a přístrojů, konstrukční prvky, výroba ventilů a krytů

tepelná stálost, vysoká chemická odolnost, vysoká rozměrová stálost,
hlubokotažnost, stálost vůči UV záření

výroba potrubí, výroba zařízení a přístrojů

max. tepelná odolnost a odolnost vůči chemikáliím kluzná ložiska, válečky, obložení nádrží, stěrače, těsnění

velmi vysoká mechanická pevnost, tuhost, houževnatost,
odolnost vůči chemikáliím a záření

lékařské nástroje a přístroje, sterilizované parou, konstrukční díly,
odolné proti ohni a namáhané mechanicky/tepelně

pevnost, tuhost, vysoká tepelná odolnost a tvarová stálost,
dobrá odolnost proti

čerpadla, vysoce namáhaná korozí a mechanicky, ventily, kryty,
vodicí desky a jiné elektronické součásti

vysoká pevnost, dobré dielektrické vlastnosti, houževnatost,vysoká
odolnost proti chemikáliím a hydrolýze

jako PES, ale poněkud menší tepelná odolnost a horší odolnost vůči
pohonným látkám a mazivům

velmi vysoká tepelná tvarová stálost, velmi vysoká odolnost proti
plameni, velmi vysoká pevnost, tuhost, houževnatost

technické součásti pro elektrotechniku, chemická zařízení,
výroba vozidel

rozměrová stálost, malé pohlcování vlhkosti elektrotechnika/elektronika, výroba letadel a vozidel

vysoká chemická odolnost pro technické součásti, je-li požadována dobrá odolnost proti
chemikáliím a dielektrické vlastnosti

Typická použití

Zkratky *
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Polyetyléntereftalát

PET
Všeobecná použití

Součásti s komplexními obrysy a těsnými tolerancemi

� ložiska

� ozubená kola

� spojky

� součásti čerpadel

� přesná kluzná ložiska

� kluzné a obrusné lišty

� izolační součásti

� elektrotechnika a jemná mechanika
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PET GF je polyetyléntereftalát,
vyztužený vlákny, který má
lepší vlastnosti, co se týče
mechanické pevnosti,
rozměrové stálosti a tepelné
odolnosti.

PET je velmi dobře třískově
obrobitelný plast, který má
největší pevnost a nejnižší
pohlcování vlhkosti ze všech
tří uvedených materiálů
(nezpevněné typy). PET má
optimální elektrické izolační
vlastnosti a roztahuje se
působením tepla jen mírně.
Kromě toho má PET dobré
kluzné vlastnosti a velmi
vysokou odolnost proti oděru.

PET je díky své vysoké rozměrové stálosti
a současně malému pohlcování vlhkosti
vhodný pro konstrukční součásti s velmi
těsnými tolerancemi.

PET GF je na základě vysoké rozměrové
stálosti a současně nízkého pohlcování
vlhkosti vhodný pro konstrukční součásti s
velmi těsnými tolerancemi, které jsou
vystaveny jak vysokým teplotám, tak i
vysokým mechanickým zatížením.

Vlastnosti

� největší pevnost v tahu ze všech 
uvedených materiálů (nezpevněných)

� velmi vysoká rázová houževnatost
� nejmenší protažení při přetržení ze

všech nezesílených, zde uvedených
plastů

� nejmenší nasákavost ve srovnání
s PA a POM

� největší odolnost proti tečení z mate-
riálů PA, POM a PET (nezpevněných)

Vlastnosti

� největší pevnost v tahu ze všech 
uvedených materiálů

� velmi vysoká rázová houževnatost
� nejmenší protažení při přetržení ze 

všech zde uvedených plastů
� nejnižší nasákavost ve srovnání

s PA a POM
� nejvyšší odolnost proti tečení z

materiálů PA, POM a PET

P
A

 ·
 P

O
M

 ·
 P

E
T
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PA 6 PA 6 G PA 6.6 PA 12 PA 6 GF POM PET PET GF

200

150

100

50

0

250

200

150

100

50

0

-50

-100
PA 6 PA 6 G PA 6.6 PA 12 PA 6 GF POM PET PET GF

Technické vlastnosti se liší v závislosti na

� stupni � vlhkosti � teplotě � době trvání 
krystaličnosti dynamického zatížení

Srovnání technických parametrů

Pevnost v tahu [N/mm2] podle ISO 527-2

Teploty pro použití v °C

trvale
minimální

trvale
maximální

krátkodobě
maximální

PA POM PET

Tvrdost, pevnost ++ ++ +++

Tuhost ++ ++ +++

Sklon k tečení +++ ++ +

Absorpce vlhkosti +++ ++ +

Rázová houževnatost +++ ++ ++

Rozměrová stálost + ++ +++

Třísková obrobitelnost ++ +++ ++

+++ = vysoký stupeň
++ = střední stupeň
+ = nízký stupeň

Všechny tři materiály se vyznačují dobrým poměrem kluzu /tření, a
proto jsou vhodné pro klasická použití, jako jsou kluznice, kluzná ložiska
a ozubená kola.
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Skladování

V závislosti na teplotě a
pohlcování vlhkosti může
docházet k rozměrovým
změnám. Aby bylo možno jim
předejít, měl by být polotovar
skladován při teplotě pro
zpracování (je nutno brát v
úvahu tepelnou roztažnost).

Předehřívání

Při vrtání plných tyčí z PA a PET
s průměry >100 mm a většími
vývrty (cca. >15 mm) by měla
být součást, která má být
obráběna, předehřána na min.
+70 °C (je nutno brát v úvahu
tepelnou roztažnost).

Přítlak

V důsledku malé tvrdosti
povrchu a celkově viskózně –
pružnému chování může na
místě zpracování po odvedení
nástroje dojít k odpružením.
Proto by měl být přítlak
udržován malý.

Temperování

V důsledku uvolněných
vnitřních pnutí, vzniklých v
důsledku mechanického
zpracování, se mohou
objevovat trhliny. Použitím
temperovaného polotovaru
tomu lze zabránit. Přesto
vznikají při mechanickém
zpracování tepelná napětí na
čelních plochách.

U komplexních obrysů proto
může být zapotřebí mezidobé
temperování.

Odvod třísek

Na místě zpracování vzniká
teplo, které se velmi nesnadno
odvádí nad nástroj. Je proto
nezbytné zajistit dostatek místa
pro odvod třísek a dobré
chlazení.

Bezpečnost v trvalém

provozu

Aby byla zajištěna vysoká
bezpečnost konstrukčních
součástí v trvalém provozu,
neměly by se při výrobě
používat ostré obrysy.

Pokyny pro manipulaci a zpracování

Při výrobě konstruk-
čních součástí z
plastů je nutno dbát
zvláště na mechanické
vlastnosti jednotlivých
materiálů.
Tolerance u plastů
jsou srovnatelné s
těsnými výrobními
tolerancemi pro kovy.
Na rozdíl od kovů je
nutno brát v úvahu
mnohem větší
tepelnou roztažnost.

Krátký přehled sortimentu

Materiál
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Zkratka PA 6 PA 6 G PA 6.6 PA 12 PA 6 GF PA12GF PA 6 + POM C POM H POM + PE PET PET GF
MoS2

Hustota g/cm3* 1,14  1,14 1,15 1,02 1,30 1,21 1,14 1,41 1,42 1,41 1,37 1,49

Tabule � � � � � � � � � � � �

Plné tyče � � � � � � � � � � � �

Duté tyče � � � � � � � � �

* Hustota podle ISO 1183
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1 Polyvinylchlorid tvrdý/neplastický PVC-U � � � � � � � �

2 Polyvinylchlorid s vysokou ráz. houževnatostí PVC-HI � � �

3 Polyvinylchlorid dodatečně chlorovaný PVC-C � � � � � �

4 Polyvinylchlorid plastický PVC-P � �

5 Polyetylén 300 PE-HD � � � � � � �

6 Polyetylén 500 PE-HMW � �

7 Polyetylén 1000 PE-UHMW � �

8 Polypropylén-Homopolymer PP-H � � � � � � � �

9 Polypropylén-odolný proti hoření PP-F � � � �

10 Polymetylmetakrylát extrudovaný PMMA-XT � � �

11 Polymetylmetakrylát litý PMMA-GS � � �

12 Polykarbonát PC � � � �

13 Polykarbonát zpevněný skelnými vlákny PC+20%GF � �

14 Polystyrén PS     � � �

15 Akrylnitril-butadien-styrén ABS � � � � �

16 Styrén-akrylnitril SAN �

17 Polyamid PA 6 (silon) PA 6 � � �

18 Polyamid PA 6.6 PA 6.6 � �

19 Polyoxymetylén POM � � �

20 Polyetyléntereftalát (krystalický) PET � �

21 Polyvinylidenfluorid PVDF � � � � � �

22 Polytetrafluoretylén (teflon) PTFE � �

23 Polyéteréterketon PEEK � �

24 Polyétersulfon PES � �

25 Polysulfon PSU � �

26 Polyéterimid PEI � �

27 Polyfenyloxid PPO � �

28 Polyfenylsulfid PPS � �

Název Zkratka Tabule Fólie Tyče Profily Trubky Tvarovky Armatury Svař. drát

Materiály K dodání

Všechny popisy vlastností materiálu se týkají
suchých a vstřikovaných zkušebních těles.



PVC-U A/B 1,40 0,20 55 ≥15 3000 bez zlomu 5 120 75

PVC-HI C 1,40 0,20 45 ≥25 2500 bez zlomu 10 100 75

PVC-C C 1,55 0,20 57 15 3000 bez zlomu 4 150 105

PVC-P C 1,30 0,10 26 >50 - bez zlomu o. Bruch - -

PE-HD A 0,95 0,01 23 >50 1000 bez zlomu ≥30 41 75

PE-HMW A 0,94 0,01 22 >50 1000 bez zlomu o. Bruch 38 79

PE-UHMW A 0,95 0,01 17 >50 3300 bez zlomu o. Bruch 51 130

PP-H A 0,92 0,01 33 >50 1200 bez zlomu ≥9 70 90

PP-F C 0,95 0,15 34 75 1400 bez zlomu 4,5 60 90

PMMA-XT A 1,19 0,30 70 4 3300 10 2 190 105

PMMA-GS A/B 1,19 0,30 75 5 3200 12 2 200 110

PC B 1,20 0,15 65 80 2300 bez zlomu 20 130 145

PC+20%GF C 1,35 0,10 100 3,5 5500 30 6 180 150

PS A 1,06 0,10 26 50 1700 140 10 80 90

ABS A 1,06 0,40 44 >15 2400 150 18 110 99

SAN B 1,08 - 70 3 3700 17 2 175 101

PA 6 A/B 1,14 3,00* 80 >50 3200 bez zlomu >3 170 180

PA 6.6 A/B 1,14 2,80* 85 >50 3300 bez zlomu >3 180 200

POM A/B 1,41 0,20 70 30 3000 bez zlomu 9 170 165

PET B 1,39 0,25 85 >15 3000 bez zlomu 3,5 170 200

PVDF A/B 1,78 0,04 55 ≥30 2100 bez zlomu ≥12 130 132

PTFE A 2,20 - 20 >250 750 bez zlomu 16 22 110

PEEK C 1,32 0,18 100 25 3900 bez zlomu 7 230 250

PES C 1,37 0,70 85 15 2700 - 7 150 222

PSU C 1,24 0,25 80 15 2600 bez zlomu 5,5 155 195

PEI A 1,27 0,25 105 60 2900 bez zlomu 4 165 219

PPO A 1,06 0,10 45 50 2400 bez zlomu >15 85 145

PPS A 1,34 0,20 75 3 3300 15 27 - -

ISO 1183 DIN 53714 ISO 527 ISO 527 ISO 527 ISO 179 ISO 179 ISO 2039 ISO 306
g/cm3 % N/mm2 % N/mm2 kJ/m2 kJ/m2 N/mm2 °C

Zkratka

Všeobecné vlastnosti Mechanické vlastnosti

Zdrav.
nezáva
dnost

Hustota
Absorpce
vlhkosti

Napětí při
protažení,

popř. pevnost
v tahu

Protažení
při

přetržení

Modul
pružnosti

Rázová
houževna-

tost

Vrubová
houževna-

tost

Tvrdost
podle

Brinella

Teplota
měknutí

podle Vicata
B/50 N

A = zdravotně nezávadný
B = s určitými omezeními
C = zdravotně závadný

* DIN 53714



+60 -15 0,80 0,14 1015 1013 20-40 3,3 0,02-0,05 PVC-U 1

+60 -40 0,80 0,17 1015 1013 20-40 2,9 0,022 PVC-HI 2

+90 -15 0,80 0,14 1015 1013 20-40 3,0 0,0015 PVC-C 3

+60 -20 1,50 0,15 1014 1011 20-25 3,6-7,5 0,02-0,11 PVC-P 4

+90 -50 2,00 0,43 >1015 >1016 171) 2,35 0,0003 PE-HD 5

+80 -200 2,00 0,42 1018 1013 171) 2,3 0,00025 PE-HMW 6

+80 -200 2,00 0,43 >1015 1014 451) 2,3 0,0002 PE-UHMW 7

+100 0 1,60 0,22 >1015 >1014 701) 2,3 0,00035 PP-H 8

+90 0 1,60 0,23 >1016 >1011 451) 2,4 0,0003 PP-F 9

+70 -20 0,70 0,19 1015 1014 20-25 2,8 0,025 PMMA-XT 10

+80 -20 0,70 0,19 1015 1014 20-25 2,7 0,02 PMMA-GS 11

+115 -40 0,67 0,21 1015 1015 35 2,92 0,009 PC 12

+130 -30 0,27 0,24 1015 1014 35 3,3 0,001 PC+20%GF 13

+70 -10 0,80 0,17 1016 1014 401) 2,5 0,0003 PS 14

+80 -40 0,90 0,16 1015 1015 34 2,9 0,015 ABS 15

+90 -20 0,50 0,17 1016 1015 18 3,0 0,007 SAN 16

+90 -40 0,90 0,23 1015 1013 202) 3,9 0,027 PA 6 17

+100 -30 0,80 0,23 1015 1013 252) 3,8 0,026 PA 6.6 18

+100 -50 1,10 0,30 1015 1013 252) 3,7 0,003 POM 19

+115 -20 0,60 0,29 1016 1016 222) 3,4 0,001 PET 20

+120 -50 1,40 0,13 1014 1014 212) 9,0 0,02 PVDF 21

+250 -200 1,60 0,25 1018 1017 20 2,1 0,0003 PTFE 22

+250 -60 0,45 0,21 1016 1016 202) 3,2 0,003 PEEK 23

+180 -100 0,56 0,18 1016 1014 252) 3,5 0,002 PES 24

+160 -100 0,56 0,26 1016 1014 302) 3,14 0,001 PSU 25

+170 -100 0,56 0,22 1017 1013 60 3,15 0,0013 PEI 26

+105 -30 0,70 0,16 1017 1017 501) 2,6 0,0009 PPO 27

+220 -100 0,54 0,25 1016 1016 23 3,05 0,00076 PPS 28

DIN 52612 IEC 60093 IEC 60093 IEC 60243-1 IEC 250 IEC 250
°C °C W/mK Ω · cm Ω kV/mm - -

Zkratka

Tepelné vlastnosti Elektrické vlastnosti

horní
mez

dolní
mez

Součinitel
délkové

roztažnosti

Vodivost
při

20 °C

Povrchový
odpor

Průrazná
pevnost

Permitivita
106 Hz

Diel. ztrátový
činitel
106 Hz

Spec.
vnitřní

izolační odpor

Teplota pro trvalé použití

1) = fólie 0,2 mm
2) = deska 1 mm

Hodnoty, uvedené v tomto prospektu, jsou závislé nejen
na materiálu, ale také na výrobě, konstrukci a zpracování.
Přizpůsobte tedy použití materiálů příslušným speciálním
podmínkám a před použitím proveďte zkoušky.
Údaje, které Vám poskytujeme, odpovídají našim
zkušenostem a naměřeným hodnotám výrobce.
Nemůžeme poskytnout záruku za správnost a výsledky
použití materiálů.

Technické změny vyhrazeny

Dotisk, i pokud se jedná o výjimečné případy, je povolen
jen se svolením vydavatele.Technické změny vyhrazeny

DIN 53752
K-1 · 10-4



PVC-U

PVC-HI

PVC-C

PVC-P

PE-HD

PE-HMW

PE-UHMW

PP-H

PP-F

PMMA-XT

PMMA-GS

PC

PC+20%GF

PS 

ABS

SAN

PA 6

PA 6.6

POM

PET

PVDF

PTFE

PEEK

PES

PSU

PEI

PPO

PPS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Speciální

bez změkčovadel, dobrá mechanická pevnost, odolnost proti
kyselinám a louhům

chemické přístroje, úpravny vody, potrubí na pitnou vodu,
kanalizace, bazény

rázová houževnatost, odolnost proti chladu jako PVC-U, při nižších teplotách a sníženém působení chemikálií

zlepšená chemická odolnost a vyšší tepelná odolnost chemický průmysl, galvanický průmysl, elektrotechnika,
odpadní vody

odolnost proti oděru, měkkost kyvné dveře, zábradelní madla, dlažby, tlumicí prvky

dobrá chemická odolnost, malá hmotnost, odolnost proti chladu,
dobrá rázová houževnatost

zásobování vodou a plynem, doprava stlačeného vzduchu,
průmysl výroby nápojů, přístrojů a zařízení

dobrá rázová a vrubová houževnatost a odolnost proti oděru,
dobré kluzné vlastnosti, malé vlastní pnutí

válečky, kola, pouzdra, kluzné profily, kluzná ložiska,
obložení zásobníků a skluzných žlabů

jako PE-HMW, ale o něco větší odolnost proti oděru jako PE-HMW

dobrá odolnost proti chemikáliím a ještě lepší tepelná odolnost než u
PVC-U a PE-HD chemick˘ prÛmysl, potrubní systémy, pfiístroje a zafiízení

jako PP-H, ale nesnadno zápalný výroba větrání

vysoce transparentní, mnoho barev, vysoká tvrdost, pevnost a tuhost stavba veletržních stánků, zábradelní madla a zastřešení

lepší optické vlastnosti než PMMA-XT, dobře leštitelný zasklení, světelná reklama, výroba nábytku

transparentní, velká rázová pevnost, dobré chování při vysokých a
nízkých teplotách

bezpečnostní zasklení, pozemní stavitelství, zastřešení

ještě pevnější díky přidání 20-procentního zpevnění skelnými vlákny strojírenství

vysoká rázová pevnost, mnoho barev, lehkost, dobrá hlubokotažnost veletržní stánky, displeje, štíty a tiskové sítové stroje, pozrcadlování

lehkost, houževnatost, tvrdost, odolnost proti poškrábání,
vysoká rozměrová stálost, dobrá hlubokotažnost

automobilový průmysl, strojírenství, výstavba interiérů,
veletržní stánky, displeje, potrubí

Transparence, vysoká tuhost, lehkost, krátké doby zahřívání a
ochlazování

zasklení v průmyslu, reklamní štíty, veletržní stánky

houževnatost, odolnost proti oděru, dobré tlumení kmitů,
odolnost proti rozpouštědlům, mazivům a palivům

pouzdra, ozubená kola, kluzná ložiska a jiné technické součásti

tvrdost, tuhost, odolnost proti oděru a tvarová stálost při působení
tepla

jako PA 6, ale pro použití při vyšších teplotách a větší potřebě
tvrdosti

vysoká pevnost, dobrá zpracovatelnost (krátké třísky) podobně jako PA, menší pohlcování vlhkosti

vysoká pevnost a tvrdost, vysoká odolnost vůči chemikáliím,
dobrá rozměrová stálost

výroba zařízení a přístrojů, konstrukční prvky, výroba ventilů a krytů

tepelná stálost, vysoká chemická odolnost, vysoká rozměrová stálost,
hlubokotažnost, stálost vůči UV záření

výroba potrubí, výroba zařízení a přístrojů

max. tepelná odolnost a odolnost vůči chemikáliím kluzná ložiska, válečky, obložení nádrží, stěrače, těsnění

velmi vysoká mechanická pevnost, tuhost, houževnatost,
odolnost vůči chemikáliím a záření

lékařské nástroje a přístroje, sterilizované parou, konstrukční díly,
odolné proti ohni a namáhané mechanicky/tepelně

pevnost, tuhost, vysoká tepelná odolnost a tvarová stálost,
dobrá odolnost proti

čerpadla, vysoce namáhaná korozí a mechanicky, ventily, kryty,
vodicí desky a jiné elektronické součásti

vysoká pevnost, dobré dielektrické vlastnosti, houževnatost,vysoká
odolnost proti chemikáliím a hydrolýze

jako PES, ale poněkud menší tepelná odolnost a horší odolnost vůči
pohonným látkám a mazivům

velmi vysoká tepelná tvarová stálost, velmi vysoká odolnost proti
plameni, velmi vysoká pevnost, tuhost, houževnatost

technické součásti pro elektrotechniku, chemická zařízení,
výroba vozidel

rozměrová stálost, malé pohlcování vlhkosti elektrotechnika/elektronika, výroba letadel a vozidel

vysoká chemická odolnost pro technické součásti, je-li požadována dobrá odolnost proti
chemikáliím a dielektrické vlastnosti

Typická použití

Zkratky *
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Fluoroplasty

PTFE · PVDF · ECTFE

PFA · FEP · MFA
Všeobecná použití

� strojírenství

� průmysl polovodičů

� lékařské přístroje

� elektrotechnika, elektronika

� chemický průmysl

� biotechnologie

� lékařská technika

� farmaceutický průmysl

� přepravní a dopravní technika

� konstrukce čerpadel a armatur

� laboratorní přístroje
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Polyvinylidenfluorid (PVDF) je termoplastický
fluoroplast. Má dobrou až velmi dobrou
chemickou odolnost a ve srovnání s PTFE je
podstatně tvrdší a tužší. Ve srovnání s jinými
fluoroplasty nabízí PVDF v mnoha případech
použití tyto výhody: lze jej snadno zpracovávat,
má dobré mechanické vlastnosti a nízkou
měrnou hmotnost.

Polyvinylidenfluorid je díky své vysoké čistotě
doporučován pro kontakt s velmi čistou vodou a
velmi čistými chemikáliemi. Kromě toho je PVDF
vhodný speciálně pro antikorozní ochranu v
chemickém průmyslu. Další možnosti použití
jsou díky jeho zdravotní nezávadnosti ve
farmaceutickém průmyslu.

Polytetrafluoretylén (PTFE/teflon) je částečně
krystalický fluoroplast, který patří ke skupině
termoplastů. Mimořádná kombinace vynikajících
vlastností je v zásadě výsledkem molekulové
struktury. Atom fluoru ve spojení s uhlíkem a
téměř úplné zastínění nerozvětveného
uhlíkového řetězce atomy fluoru zajišťují
mimořádnou odolnost proti chemikáliím a teplu
(-200 °C až +260 °C, krátkodobě +300 °C).
Polytetrafluoretylén se vyznačuje zvláště
nejnižším součinitelem tření ze všech pevných
látek a nejvyšší odolností proti chemikáliím.
PTFE je díky svým mimořádným vlastnostem
vhodný jako speciální plast pro řadu oblastí
použití. Použití PTFE přináší při kritických
použitích vyšší životnost, větší bezpečnost,
zlepšení funkcí a nabízí konkurenční výhody u
problematických použití.

Vlastnosti

� velmi dobré kluzné 
vlastnosti – samomazný 
efekt

� nenasákavý, hydrofobní
� nepřilnavý
� mimořádně široký rozsah 

teplot pro použití od
-200 °C do +300 °C 
(krátkodobě)

� téměř univerzální odolnost 
proti chemikáliím

� dobré elektrické a 
dielektrické vlastnosti

� odolný proti horkým vodním
parám

� stálost na světle, odolnost 
proti vlivům povětrnosti a 
záření

� schopnost samočinného 
zhášení podle UL 94-VO

� zdravotní nezávadnost

Použití

� těsnicí a kluzné prvky
� antikorozní ochrana
� izolační součásti
� oplášťování a potahování 

pístů, topných článků, 
válců, membrán atd.

� implantáty
� konstrukční součásti při 

výrobě lékařských přístrojů
� konstrukční součásti pro 

potravinářský průmysl
� hadice

Vlastnosti

� nejlepší mechanické 
vlastnosti ze všech 
neplněných fluoroplastů

� velmi dobrá třísková 
obrobitelnost

� dobrá svařitelnost
� splňuje nejvyšší nároky

na čistotu
� přípustný podle FM 4910
� vysoká tepelná zatížitelnost
� velmi odolný vůči 

chemikáliím
� velmi dobré elektrické 

izolační vlastnosti
� odolný proti horké vodě
� velmi dobrá odolnost proti 

záření
� schopnost samočinného 

zhášení podle UL 94-VO
� zdravotní nezávadnost

Použití

� otočné součásti pro 
průmyslová použití

� obložení ocelových nádrží a 
nádrží z GFK

� betonové ochranné desky
� tělesa čerpadel
� filtrační destičky, filtrační 

zvonky
� tělesa ventilů
� zástrčky
� izolátory
� příruby
� míchací a hnětací zařízení
� válce
� těsnění
� kluzné součásti
� konstrukční součásti potrubí
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Etylén chlórtrifluoretylén (ECTFE) je částečně
krystalický vysoce účinný termoplast s velmi
dobrou chemickou odolností pro maximální
požadavky.

Etylén chlórtrifluoretylén je díky nepřilnavému
a snadno čistitelnému povrchu velmi
ekonomicky výhodný a hodí se zvláště pro
použití v zásaditém prostředí. Tento materiál
je optimálním doplňkem osvědčeného PVDF
při antikorozní ochraně.

Perfluor Alkoxyalkan Copolymer (PFA),
tetrafluoretylén-hexafluorpropylén (FEP) a
tetrafluoretylén-perfluor-metylvinyléter (MFA)
jsou termoplasticky zpracovatelné fluoroplasty,
které jsou svými chemickými a tepelným
vlastnostmi podobné PTFE. Sdružují v sobě
všechny vynikající vlastnosti PTFE, pouze
teplota pro trvalé použití je u těchto materiálů
nižší. Liší se navzájem jen nepatrně, např. PFA
(+260 °C) a MFA (+250 °C) mají vyšší teplotu
pro trvalé použití než FEP (+205 °C), mají však
o něco menší modul pružnosti (tuhost, pevnost).
Konstrukční součásti z PFA, FEP a MFA jsou
průsvitné až průhledné, bez pórů a používají se
hlavně tam, kde se pracuje s velmi čistými
látkami. Jsou dobře svařitelné a velmi vhodné
pro obložení a konstrukce z dvojitého
vrstveného materiálu při vysokých teplotách,
které mají extrémní chemické zatížení.

Vlastnosti

� velká houževnatost
� dobrá odolnost proti vzniku 

trhlinek, způsobených 
pnutím, v zásaditém 
prostředí

� dobrá svařitelnost
� vysoká teplená zatížitelnost
� odolnost proti vysoce 

koncentrovaným 
chemikáliím

� dobré elektrické izolační 
vlastnosti

� velmi vysoký index kyslíku
� odolný proti hydrolýze a 

horkým parám
� vynikající odolnost proti 

vlivům povětrnosti a záření
� schopnost samočinného 

zhášení podle UL 94-VO
� zdravotní nezávadnost

Použití

� konstrukční díly potrubí
� obložení nádrží
� těsnění
� otočné součásti
� kluzná ložiska
� válce
� konstrukční díly polovodičů

Vlastnosti

� dobrá odolnost proti vzniku 
trhlinek, způsobených 
pnutím

� dobrá svařitelnost
� vysoká čistota
� vynikající tepelná 

zatížitelnost
� velmi vysoká odolnost proti 

chemikáliím
� vysoká elektrická odolnost
� velmi vysoký index kyslíku
� schopnost samočinného 

zhášení podle UL 94-VO
� zdravotní nezávadnost

Použití

� obložení ocelových nádrží
a nádrží z GFK

� konstrukce z dvojitého 
vrstveného materiálu

� konstrukční součásti pro 
potrubí

� těsnění
� kluzná ložiska
� válce
� vodiče niti
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PTFE PVDF FEP MFA

2500

2000

0
ECTFE

1500

1000

500

PFA

PTFE PVDF MFA

300

200

-200
ECTFE

150

100

50

-50

-100

-150

PFA

kurzzeitig
maximum

dauerhaft
maximum

dauerhaft
minimum

0

250

FEP

+++ = vysoký stupeň, ++ = střední stupeň, + = nízký stupeň

Mechanické vlastnosti se liší v závislosti na

� působení chemikálií
� teplotě pro použití
� době trvání dynamického zatížení

Modul pružnosti [MPa] podle ISO 527

Teploty pro použití v °C

PTFE PVDF ECTFE PFA FEP MFA

Tvrdost + ++ ++ + + +

Pevnost v tahu ++ +++ +++ ++ + ++

Protažení při přetržení ++ + ++ +++ +++ +++

Odolnost vůči chemikáliím +++ +++ +++ +++ +++ +++

Sklon k tečení +++ + + ++ ++ ++

Teplota pro trvalé použití +++ ++ ++ +++ ++ +++

Třísková obrobitelnost ++ ++ ++ + + +

Čistota ++ +++ +++ +++ +++ +++

Srovnání technických parametrů

Teploty pro trvalé použití jsou závislé na

� trvání a intenzitě mechanického zatížení
� teplotě a trvání působení tepla
� kontaktních médiích
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minimální

trvale
maximální

krátkodobě
maximální
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Pokyny pro manipulaci a zpracování

Skladování
V závislosti na teplotě a vlhkosti dochází k
rozměrovým změnám. Skladování polotovaru při
teplotě zpracování (je nutno brát v úvahu tepelnou
roztažnost) může minimalizovat řadu problémů,
způsobených změnami formátu, podmíněnými
teplotou.

Temperování
Co se týče rovnosti tabulí, mohou vznikat problémy
v důsledku uvolněných vnitřních pnutí. Těmto
problémům lze zabránit použitím kondicionovaných,
temperovaných polotovarů. Lisované tabule
mají v podstatě menší pnutí než protlačované.
U komplexních obrysů (strojírenství) lze provádět
během procesu obrábění i mezidobé temperování,
aby byly dodrženy tolerance.

Obrábění řeznými nástroji
Zde je rozhodující volba správných nástrojů a
správných řezných podmínek. Při obrábění řeznými
nástroji je důležité dbát na vysokou řeznou rychlost,
ostrost nástrojů, malý posuv a dobrý odvod třísek.
Nejlepším chlazením je odvod tepla nad třísku,
protože termoplasty jsou špatnými vodiči tepla.
Při chlazení kapalinou používejte jen čistou vodu
(v opačném případě může dojít ke vzniku trhlinek,
způsobených pnutím).

Svařování
Uvedené termoplasty jsou podle metod, popsaných
v DIN 1910 část 3, svařitelné. Používá se
především svařování plamenem za tepla,
protlačovací svařování za tepla a svařování topnými

články. Pro získání bezpečných a trvanlivých
svařovaných spojů je nutno dbát na to, aby
polotovary a přídavné materiály pro svařování měly
stejnou viskozitu taveniny a aby byly dodrženy
předpisy DVS 2207. Termoplasty jsou citlivé vůči
vrubům. Svařované spoje by proto měly být
umístěny tak, aby byly vystaveny jen nepatrným
namáháním ohybem a aby měly vlastní malé vruby
(DVS 2205 List 3). Je nutno zvláště dbát na čistotu.
Pro obložení nádrží se dodává barevný svařovací
drát.

Hluboké tažení/hluboké lisování
Desky z fluoroplastu a obkladové lamináty mohou
být díky jejich parametrům zpracovány vhodnými
metodami hlubokého tažení a lisování.

Bezpečnost konstrukce přístrojů a zařízení
Aby bylo sníženo nebezpečí vzniku trhlinek,
způsobených pnutím, v důsledku působení
chemikálií, je nutno dbát zvláště na přesné tepelné
procesy zpracování. V opačném případě může dojít
k vnitřním pnutím, které v kombinaci s látkami se
smáčecími schopnostmi a zároveň bobtnajícími
látkami mohou vyvolat vznik trhlinek, způsobených
pnutím. Při zahřívání fluoroplastů vznikají zdravotně
závadné látky. Je nutno učinit vhodná bezpečnostní
opatření (např. používat přístroj k ochraně
dýchacího ústrojí).
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Krátký přehled sortimentu
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*Hustota podle ISO 1183

Podrobný program dodávek a další obchodní informace jsou
uvedeny v našem ceníku technických plastů.

Pro obložení nádrží nabízíme rovněž tabule kašírované sklem a
polyesterovou tkaninou.
V oblasti PVDF nabízíme také rozsáhlý sortiment pro konstrukci
potrubí.

Zkratky PTFE PVDF ECTFE PFA FEP MFA

Hustota g/cm3* 2,20 1,78 1,69 2,15 2,15 2,15

Tabule � � �

Plné tyče � � �

Fólie � � � � �

Přídavný materiál pro svařování � � � � � �

Trubky/hadice � � � � � �

Materiál
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1 Polyvinylchlorid tvrdý/neplastický PVC-U � � � � � � � �

2 Polyvinylchlorid s vysokou ráz. houževnatostí PVC-HI � � �

3 Polyvinylchlorid dodatečně chlorovaný PVC-C � � � � � �

4 Polyvinylchlorid plastický PVC-P � �

5 Polyetylén 300 PE-HD � � � � � � �

6 Polyetylén 500 PE-HMW � �

7 Polyetylén 1000 PE-UHMW � �

8 Polypropylén-Homopolymer PP-H � � � � � � � �

9 Polypropylén-odolný proti hoření PP-F � � � �

10 Polymetylmetakrylát extrudovaný PMMA-XT � � �

11 Polymetylmetakrylát litý PMMA-GS � � �

12 Polykarbonát PC � � � �

13 Polykarbonát zpevněný skelnými vlákny PC+20%GF � �

14 Polystyrén PS     � � �

15 Akrylnitril-butadien-styrén ABS � � � � �

16 Styrén-akrylnitril SAN �

17 Polyamid PA 6 (silon) PA 6 � � �

18 Polyamid PA 6.6 PA 6.6 � �

19 Polyoxymetylén POM � � �

20 Polyetyléntereftalát (krystalický) PET � �

21 Polyvinylidenfluorid PVDF � � � � � �

22 Polytetrafluoretylén (teflon) PTFE � �

23 Polyéteréterketon PEEK � �

24 Polyétersulfon PES � �

25 Polysulfon PSU � �

26 Polyéterimid PEI � �

27 Polyfenyloxid PPO � �

28 Polyfenylsulfid PPS � �

Název Zkratka Tabule Fólie Tyče Profily Trubky Tvarovky Armatury Svař. drát

Materiály K dodání

Všechny popisy vlastností materiálu se týkají
suchých a vstřikovaných zkušebních těles.



PVC-U A/B 1,40 0,20 55 ≥15 3000 bez zlomu 5 120 75

PVC-HI C 1,40 0,20 45 ≥25 2500 bez zlomu 10 100 75

PVC-C C 1,55 0,20 57 15 3000 bez zlomu 4 150 105

PVC-P C 1,30 0,10 26 >50 - bez zlomu o. Bruch - -

PE-HD A 0,95 0,01 23 >50 1000 bez zlomu ≥30 41 75

PE-HMW A 0,94 0,01 22 >50 1000 bez zlomu o. Bruch 38 79

PE-UHMW A 0,95 0,01 17 >50 3300 bez zlomu o. Bruch 51 130

PP-H A 0,92 0,01 33 >50 1200 bez zlomu ≥9 70 90

PP-F C 0,95 0,15 34 75 1400 bez zlomu 4,5 60 90

PMMA-XT A 1,19 0,30 70 4 3300 10 2 190 105

PMMA-GS A/B 1,19 0,30 75 5 3200 12 2 200 110

PC B 1,20 0,15 65 80 2300 bez zlomu 20 130 145

PC+20%GF C 1,35 0,10 100 3,5 5500 30 6 180 150

PS A 1,06 0,10 26 50 1700 140 10 80 90

ABS A 1,06 0,40 44 >15 2400 150 18 110 99

SAN B 1,08 - 70 3 3700 17 2 175 101

PA 6 A/B 1,14 3,00* 80 >50 3200 bez zlomu >3 170 180

PA 6.6 A/B 1,14 2,80* 85 >50 3300 bez zlomu >3 180 200

POM A/B 1,41 0,20 70 30 3000 bez zlomu 9 170 165

PET B 1,39 0,25 85 >15 3000 bez zlomu 3,5 170 200

PVDF A/B 1,78 0,04 55 ≥30 2100 bez zlomu ≥12 130 132

PTFE A 2,20 - 20 >250 750 bez zlomu 16 22 110

PEEK C 1,32 0,18 100 25 3900 bez zlomu 7 230 250

PES C 1,37 0,70 85 15 2700 - 7 150 222

PSU C 1,24 0,25 80 15 2600 bez zlomu 5,5 155 195

PEI A 1,27 0,25 105 60 2900 bez zlomu 4 165 219

PPO A 1,06 0,10 45 50 2400 bez zlomu >15 85 145

PPS A 1,34 0,20 75 3 3300 15 27 - -

ISO 1183 DIN 53714 ISO 527 ISO 527 ISO 527 ISO 179 ISO 179 ISO 2039 ISO 306
g/cm3 % N/mm2 % N/mm2 kJ/m2 kJ/m2 N/mm2 °C

Zkratka

Všeobecné vlastnosti Mechanické vlastnosti

Zdrav.
nezáva
dnost

Hustota
Absorpce
vlhkosti

Napětí při
protažení,

popř. pevnost
v tahu

Protažení
při

přetržení

Modul
pružnosti

Rázová
houževna-

tost

Vrubová
houževna-

tost

Tvrdost
podle

Brinella

Teplota
měknutí

podle Vicata
B/50 N

A = zdravotně nezávadný
B = s určitými omezeními
C = zdravotně závadný

* DIN 53714



+60 -15 0,80 0,14 1015 1013 20-40 3,3 0,02-0,05 PVC-U 1

+60 -40 0,80 0,17 1015 1013 20-40 2,9 0,022 PVC-HI 2

+90 -15 0,80 0,14 1015 1013 20-40 3,0 0,0015 PVC-C 3

+60 -20 1,50 0,15 1014 1011 20-25 3,6-7,5 0,02-0,11 PVC-P 4

+90 -50 2,00 0,43 >1015 >1016 171) 2,35 0,0003 PE-HD 5

+80 -200 2,00 0,42 1018 1013 171) 2,3 0,00025 PE-HMW 6

+80 -200 2,00 0,43 >1015 1014 451) 2,3 0,0002 PE-UHMW 7

+100 0 1,60 0,22 >1015 >1014 701) 2,3 0,00035 PP-H 8

+90 0 1,60 0,23 >1016 >1011 451) 2,4 0,0003 PP-F 9

+70 -20 0,70 0,19 1015 1014 20-25 2,8 0,025 PMMA-XT 10

+80 -20 0,70 0,19 1015 1014 20-25 2,7 0,02 PMMA-GS 11

+115 -40 0,67 0,21 1015 1015 35 2,92 0,009 PC 12

+130 -30 0,27 0,24 1015 1014 35 3,3 0,001 PC+20%GF 13

+70 -10 0,80 0,17 1016 1014 401) 2,5 0,0003 PS 14

+80 -40 0,90 0,16 1015 1015 34 2,9 0,015 ABS 15

+90 -20 0,50 0,17 1016 1015 18 3,0 0,007 SAN 16

+90 -40 0,90 0,23 1015 1013 202) 3,9 0,027 PA 6 17

+100 -30 0,80 0,23 1015 1013 252) 3,8 0,026 PA 6.6 18

+100 -50 1,10 0,30 1015 1013 252) 3,7 0,003 POM 19

+115 -20 0,60 0,29 1016 1016 222) 3,4 0,001 PET 20

+120 -50 1,40 0,13 1014 1014 212) 9,0 0,02 PVDF 21

+250 -200 1,60 0,25 1018 1017 20 2,1 0,0003 PTFE 22

+250 -60 0,45 0,21 1016 1016 202) 3,2 0,003 PEEK 23

+180 -100 0,56 0,18 1016 1014 252) 3,5 0,002 PES 24

+160 -100 0,56 0,26 1016 1014 302) 3,14 0,001 PSU 25

+170 -100 0,56 0,22 1017 1013 60 3,15 0,0013 PEI 26

+105 -30 0,70 0,16 1017 1017 501) 2,6 0,0009 PPO 27

+220 -100 0,54 0,25 1016 1016 23 3,05 0,00076 PPS 28

DIN 52612 IEC 60093 IEC 60093 IEC 60243-1 IEC 250 IEC 250
°C °C W/mK Ω · cm Ω kV/mm - -

Zkratka

Tepelné vlastnosti Elektrické vlastnosti

horní
mez

dolní
mez

Součinitel
délkové

roztažnosti

Vodivost
při

20 °C

Povrchový
odpor

Průrazná
pevnost

Permitivita
106 Hz

Diel. ztrátový
činitel
106 Hz

Spec.
vnitřní

izolační odpor

Teplota pro trvalé použití

1) = fólie 0,2 mm
2) = deska 1 mm

Hodnoty, uvedené v tomto prospektu, jsou závislé nejen
na materiálu, ale také na výrobě, konstrukci a zpracování.
Přizpůsobte tedy použití materiálů příslušným speciálním
podmínkám a před použitím proveďte zkoušky.
Údaje, které Vám poskytujeme, odpovídají našim
zkušenostem a naměřeným hodnotám výrobce.
Nemůžeme poskytnout záruku za správnost a výsledky
použití materiálů.

Technické změny vyhrazeny

Dotisk, i pokud se jedná o výjimečné případy, je povolen
jen se svolením vydavatele.Technické změny vyhrazeny

DIN 53752
K-1 · 10-4



PVC-U

PVC-HI

PVC-C

PVC-P

PE-HD

PE-HMW

PE-UHMW

PP-H

PP-F

PMMA-XT

PMMA-GS

PC

PC+20%GF

PS 

ABS

SAN

PA 6

PA 6.6

POM

PET

PVDF

PTFE

PEEK

PES

PSU

PEI

PPO

PPS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Speciální

bez změkčovadel, dobrá mechanická pevnost, odolnost proti
kyselinám a louhům

chemické přístroje, úpravny vody, potrubí na pitnou vodu,
kanalizace, bazény

rázová houževnatost, odolnost proti chladu jako PVC-U, při nižších teplotách a sníženém působení chemikálií

zlepšená chemická odolnost a vyšší tepelná odolnost chemický průmysl, galvanický průmysl, elektrotechnika,
odpadní vody

odolnost proti oděru, měkkost kyvné dveře, zábradelní madla, dlažby, tlumicí prvky

dobrá chemická odolnost, malá hmotnost, odolnost proti chladu,
dobrá rázová houževnatost

zásobování vodou a plynem, doprava stlačeného vzduchu,
průmysl výroby nápojů, přístrojů a zařízení

dobrá rázová a vrubová houževnatost a odolnost proti oděru,
dobré kluzné vlastnosti, malé vlastní pnutí

válečky, kola, pouzdra, kluzné profily, kluzná ložiska,
obložení zásobníků a skluzných žlabů

jako PE-HMW, ale o něco větší odolnost proti oděru jako PE-HMW

dobrá odolnost proti chemikáliím a ještě lepší tepelná odolnost než u
PVC-U a PE-HD chemick˘ prÛmysl, potrubní systémy, pfiístroje a zafiízení

jako PP-H, ale nesnadno zápalný výroba větrání

vysoce transparentní, mnoho barev, vysoká tvrdost, pevnost a tuhost stavba veletržních stánků, zábradelní madla a zastřešení

lepší optické vlastnosti než PMMA-XT, dobře leštitelný zasklení, světelná reklama, výroba nábytku

transparentní, velká rázová pevnost, dobré chování při vysokých a
nízkých teplotách

bezpečnostní zasklení, pozemní stavitelství, zastřešení

ještě pevnější díky přidání 20-procentního zpevnění skelnými vlákny strojírenství

vysoká rázová pevnost, mnoho barev, lehkost, dobrá hlubokotažnost veletržní stánky, displeje, štíty a tiskové sítové stroje, pozrcadlování

lehkost, houževnatost, tvrdost, odolnost proti poškrábání,
vysoká rozměrová stálost, dobrá hlubokotažnost

automobilový průmysl, strojírenství, výstavba interiérů,
veletržní stánky, displeje, potrubí

Transparence, vysoká tuhost, lehkost, krátké doby zahřívání a
ochlazování

zasklení v průmyslu, reklamní štíty, veletržní stánky

houževnatost, odolnost proti oděru, dobré tlumení kmitů,
odolnost proti rozpouštědlům, mazivům a palivům

pouzdra, ozubená kola, kluzná ložiska a jiné technické součásti

tvrdost, tuhost, odolnost proti oděru a tvarová stálost při působení
tepla

jako PA 6, ale pro použití při vyšších teplotách a větší potřebě
tvrdosti

vysoká pevnost, dobrá zpracovatelnost (krátké třísky) podobně jako PA, menší pohlcování vlhkosti

vysoká pevnost a tvrdost, vysoká odolnost vůči chemikáliím,
dobrá rozměrová stálost

výroba zařízení a přístrojů, konstrukční prvky, výroba ventilů a krytů

tepelná stálost, vysoká chemická odolnost, vysoká rozměrová stálost,
hlubokotažnost, stálost vůči UV záření

výroba potrubí, výroba zařízení a přístrojů

max. tepelná odolnost a odolnost vůči chemikáliím kluzná ložiska, válečky, obložení nádrží, stěrače, těsnění

velmi vysoká mechanická pevnost, tuhost, houževnatost,
odolnost vůči chemikáliím a záření

lékařské nástroje a přístroje, sterilizované parou, konstrukční díly,
odolné proti ohni a namáhané mechanicky/tepelně

pevnost, tuhost, vysoká tepelná odolnost a tvarová stálost,
dobrá odolnost proti

čerpadla, vysoce namáhaná korozí a mechanicky, ventily, kryty,
vodicí desky a jiné elektronické součásti

vysoká pevnost, dobré dielektrické vlastnosti, houževnatost,vysoká
odolnost proti chemikáliím a hydrolýze

jako PES, ale poněkud menší tepelná odolnost a horší odolnost vůči
pohonným látkám a mazivům

velmi vysoká tepelná tvarová stálost, velmi vysoká odolnost proti
plameni, velmi vysoká pevnost, tuhost, houževnatost

technické součásti pro elektrotechniku, chemická zařízení,
výroba vozidel

rozměrová stálost, malé pohlcování vlhkosti elektrotechnika/elektronika, výroba letadel a vozidel

vysoká chemická odolnost pro technické součásti, je-li požadována dobrá odolnost proti
chemikáliím a dielektrické vlastnosti

Typická použití

Zkratky *

Te
ch

n
ic

k
é
 i
n

fo
rm

a
c
e



www.feronathyssen.cz 09
/2

00
7

Olomouc

sidlo & sklad
FERONA THYSSEN PLASTICS, s.r.o.
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fax 585 351 807
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sklad
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P.O.BOX 13
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tel. 311 909 050-2
fax 311 909 059
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sklad
Vídeňská 89
639 00 Brno
tel. 543 213 561
fax 543 213 811

Bratislava

sidlo & sklad
FTP Slovakia, s.r.o.
Púchovská 14
831 02 Bratislava
tel. +421 244 680 314
fax +421 244 680 316
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NEPRŮSVITNÉ
STAVEBNICTVÍ  REKLAMA  PRŮMYSL  DIY 

Tloušťka
mm

Barva Šířka
mm

Délka
mm

Hmotnost
kg/m2

Paleta
ks

Trodigital

1,0 bílá 1 560 3 050 0,70

bílá 2 030 3 050 0,70

2,0 bílá 1 560 3 050 1,40 100

bílá 2 030 3 050 1,40 100

3,0 bílá 1 560 3 050 1,50 100

bílá 2 030 3 050 1,50 100

4,0 bílá 1 560 3 050 2,00 75

bílá 2 030 3 050 2,00 75

5,0 bílá 1 560 3 050 2,50 60

bílá 2 030 3 050 2,50 60

6,0 bílá 1 560 3 050 3,00 50

bílá 2 030 3 050 3,00 50

8,0 bílá 1 560 3 050 4,00 35

bílá 2 030 3 050 4,00 35

10,0 bílá 1 560 3 050 5,00 25

bílá 2 030 3 050 5,00 25

Trovitex

3,0 žlutá 1 560 3 050 100

červená 1 560 3 050 100

zelená 1 560 3 050 100

modrá 2 050 3 050 100

šedá 1 560 3 050 100

černá 1 560 3 050 100

5,0 žlutá 1 560 3 050 60

červená 1 560 3 050 60

zelená 1 560 3 050 60

modrá 1 560 3 050 60

šedá 1 560 3 050 60

černá 1 560 3 050 60

Alternativní formát 2 050 x 3 050 mm (6,25 m2)     

Vzorky, Prospekt, Ceník 1.7.2011

TRODIGITAL/TROVITEX – volně vypěněná PVC deska s matným povrchem a jemnou vnitřní buněčnou strukturou s velmi nízkou hmotností. 
Vysoká rázová houževnatost, výborná odolnost proti chemikáliím a UV záření, špatně hořlavý. Snadné dělení, opracování konvenčními nástroji, 
ohýbání za studena, tažení za tepla, potisk sítotiskem a lepení. 
TRODIGITAL je varianta s vylepšeným povrchem a vyšší rovinností desky zvláště vhodná pro digitální tisk. Určena zejména pro výrobu dis-
plejů, reklamních tabulí, ve výstavnictví, kašírování, dekorace obchodů. 

VÝHODY
 dobrá odolnost povětrnostním vlivům

 nízká hmotnost

 lze dobře potisknout a polepit foliemi

 dobrá opracovatelnost

DOPLŇKY
 hliníkové a PVC profily na uchycení

 šrouby, podložky šroubů

 lepidla

SPECIÁLNÍ
TRODIGITAL

 vylepšený povrch a rovinnost desky

 vhodná pro digitální tisk

standardně skladem

TRODIGITAL/TROVITEX

  



















Polyuretanové pěnové jádro opatřené lakovaným hliníkovým pláštěm

Lehká pěnová deska vhodná pro venkovní i vnitřní použití

| 

| 

|  Odolává vlhkosti i povětrnostním podmínkám

| 

 

 

 

 

INOVATIVNÍ PĚNOVÁ DESKA
KAPA®tech 

Dobrá rozměrová stabilita a pevnost

Dobré izolační vlastnosti 

Kombinuje lehkost a tuhost

Využitelná v oblasti transportation, v průmyslu obecně i ve vizuální komunikaci

|

|

|

Čechy : +420 311 909 050 - 3  |  Morava: +420 585 151 211- 2  |  Slovensko:  +421 244 680 314

OBJEDNÁVEJTE NA 

Od prémiového výrobce 3A Composites

OCENĚNÍ 
KAPA®tech – jediná deska z lehké pěny
s požární třídou 0 (B-s2-d0 / M1), která 
navíc získala cenu EDP jako nejlepší
pevný tiskový podklad !



KAPA®tech Od prémiového výrobce 3A Composites

. 

 OBJEDNÁVEJTE NA 

FERONA THYSSEN PLASTICS, s.r.o. FTP Slovakia, s.r.o.

NOVÝ TALENTOVANÝ PŘÍRŮSTEK 
V RODINĚ KAPA®

KAPA®tech je nová inovativní pěnová deska 
od 3A Composites. Průlomové použití PUR pěny 
a hliníkového pláště v sobě kombinuje lehkost
s tuhostí. Navíc je KAPA®tech certi�kovaná  eurotří-
dou B v kategorii „obtížně vznětlivá“. KAPA®tech 
nabízí skvělé charakteristiky pro mnoho zajímavých 
aplikací v oblasti transportation, v průmyslu obecně 
i na poli vizuální komunikace. 

APLIKACE
I   Izolace
I   Stropy
I   Vnitřní vybavení pro vlaky a lodě
I   Kabiny výtahů
I   Základ pro dveře skříní a dveře v karavanech
I   Kryty strojů
I   Vzduchové potrubí (venkovní strana standardem)
I   Vybavení obchodů
I   Konstrukce stánků
I   Vizuální plochy (Displays) pro POS / POP aplikace
I   Cedule a popisné prvky  (Signage)
I   Klasické aplikace vizuální komunikace

ZPRACOVÁNÍ
I   Snadné zpracování prostředky pro běžné 
    zpracování dřeva a kovů
I   Čepel pil s trapezoidními/lichoběžníkovými zuby
I   Dobré výsledky při frézování

LEPENÍ
I   Hliník a polyesterový lak lze snadno přilepit
I   Doporučení: Loctite nebo Sika�ex (ohledně 
    podrobností kontaktujte výrobce lepidla)

LEMOVÁNÍ
I   ABS -  plastový pro�l (typický nábytkářský pro�l)
I   PVC - pro�l a lepicí pásky

        

POŽÁRNÍ CERTIFIKACE
I   V Evropě podle EN ISO 13501-1: B-s2-d0 
    "těžko zapalitelné"
I   Železniční aplikace dle normy EN 45545-2: 
    2013: úroveň nebezpečnosti HL 1-3
I   Plánováno pro 2014: námořní konstrukce: 
    rezoluce IMO 653

DODÁVANÉ ROZMĚRY A TLOUŠŤKY
I   Šířka x Délka x Tloušťka
    1250mm x 2500/3050 mm (5 mm a 10 mm)
    1400mm x 2500/3050 mm (5 mm a 10 mm)
I   Zvláštní rozměry na vyžádání
I   Ochranná fólie na obou stranách

FIXACE
I   Předvrtejte otvory, aby se zabránilo trhlinám 
    v hliníku, které způsobí šroubování
I   Používejte vrtáky se středicím hrotem
I   Neutahujte šrouby příliš silně, deska potřebuje 
    prostor k expanzi 
I   Používejte podložky
I   Spojování např. zámkovými H- nebo W- pro�ly

Čechy : +420 311 909 050 - 3  |  Morava: +420 585 151 211- 2  |  Slovensko:  +421 244 680 314

ul. ČSA 730, Velká Bystřice, 772 30 Olomouc
prodej@feronathyssen.cz
www.feronathyssen.cz

 Púchovská 14, 831 06 Bratislava
 feronathyssen@feronathyssen.sk

www.feronathyssen.sk



Zářivě bílý, hladký a rovný povrch pro výbornou potisknutelnost

Zejména vhodný pro přímý digitální tisk   

| 

| 

|  Optimální přilnavost inkoustu a stálost barev 

| 

 

 

 

 

EKONOMICKÉ TISKOVÉ ŘEŠENÍ 
FOREX®print 

Desky mají velmi dobrou rozměrovou přesnost 

Využití na vnitřní i venkovní krátkodobé až střednědobé aplikace

„Ready to use“ – připraveno k potisku bez dalších úprav 

Povrch je při dodávce chráněn folií

|

|

|

Čechy : +420 311 909 050 - 3  |  Morava: +420 585 151 211- 2  |  Slovensko:  +421 244 680 314

OBJEDNÁVEJTE NA 

Od prémiového výrobce 3A Composites



FOREX®print Od prémiového výrobce 3A Composites

. 

 OBJEDNÁVEJTE NA 
Čechy : +420 311 909 050 - 3  |  Morava: +420 585 151 211- 2  |  Slovensko:  +421 244 680 314

FERONA THYSSEN PLASTICS, s.r.o.
ul. ČSA 730, Velká Bystřice, 772 30 Olomouc
prodej@feronathyssen.cz
www.feronathyssen.cz

FTP Slovakia, s.r.o.
 Púchovská 14, 831 06 Bratislava
 feronathyssen@feronathyssen.sk

www.feronathyssen.sk

FOREX®print je deskový materiál z pěněného PVC
speciálně navržený tak, aby splňoval požadavky 
v oblasti tisku.  Extrémně lehké desky vybočují z řady 
zejména díky svému zářivě bílému, hladkému
povrchu, který tvoří základ pro dokonalé tiskové
výsledky, zejména pak u digitálního tisku.

OCHRANNÁ FÓLIE 
I   PE fólie na jedné straně jako standard 
I   V případe požadavku možno na obou stranách 

APLIKACE 
I   Digitálně i konvenčně tisknuté panely 
I   Krátké až středně dlouhé reklamní kampaně
I   Cedule a popisné prvky 
I   Vhodný pro laminaci 
I   Ploché aplikace

Díky své povrchové struktuře dopomáhá FOREX®print
k optimální přilnavosti inkoustu a extrémní stálosti 
barev. Desky jsou vhodné pro ploché aplikace v 
oblasti signmakingu a krátkodobé až střednědobé 
reklamní kampaně. Zároveň FOREX®print představuje
základ pro ekonomické tiskové řešení. 

POŽÁRNÍ ODOLNOST 
I   obtížně vznětlivý a samozhášecí
I   Eurotřídy EN 13501-1: C - s3 - d0 (2 - 10 mm)
I   BS 476-7, Třída 1 (10 mm)

DODÁVANÁ BARVÁ
I   Bílá
I   V provedení FOREX® classic v hmotě barvená: bílá, 
    červená, světle šedá, žlutá, černá, zelená, modrá   

DODÁVANÉ ROZMĚRY A TLOUŠŤKY
REACH REGULACE
FOREX® splňuje požadavky aktuální verze regulace 
chemických látek Evropské unie (REACH). Zejména 
FOREX® pěnové desky neobsahují některou z látek, 
které jsou uvedeny v Aktuální verzi kandidátního 
seznamu ECHA "látek vzbuzujících mimořádné 
obavy" (SVHC).

ROHS DIREKTIVA
FOREX® splňuje požadavky směrnice RoHS /WEEE 
Evropské unie o omezení nebezpečných látek. 
FOREX® pěnové desky neobsahují olovo, rtuť, 
kadmium, šestimocný chróm, polybromované 
bifenyly (PBB), polybromované difenylétery (PBDE),
formaldehyd, CFC, azbest, změkčovadla ani silikon.

1220 x 2440 mm   
1220 x 3050 mm 
1560 x 3050 mm 
2030 x 3050 mm 

2   
- 
2 
2 

3   
3 
3 
3 

-   
- 
4 
4 

5   
5 
5 
5 

-   
- 
- 
6 

-   
- 
- 
8 

10   
10 
10 
10 

Rozměr desky    Dodávané tloušťky (mm)
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Material
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V krátkosti

Hliníkové jádro ve 
struktuře včelího plástu 
(honeycomb)Krycí pláty opatřené lakem
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V krátkosti

• Vysoká tuhost a nízká hmotnost 

• Vizuálně příjemné vrchní materiály

• Dobrá zvuková izolace

• Různé tlouštky a formáty 

• Zejména vhodný jako nosný materál 

pro různé další krycí struktury či 

povrchy

• Jednoduché zpracování

• Atesty po specifické použití

• Krátké dodací lhůty
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V krátkosti

• Široká nabídka, povrchů, barev a 
velikostí panelů

• Vysoce kvalitní povrchové úpravy 
vhodné pro využití v exteriérech 
i interiérech 

• Nově vyvinutý tuhý termoplastový 
systém spojení

– Vysoká pevnost opláštění

– Vynikající časová stálost  

• EN 45545 Atest  (kolejová vozidla)

• MED Atest 
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Standardní rozměry

• Tloušťka
6, 10, 15, 20, 25 mm

• Šířka
1250 and 1500 mm

• Délka
2000 - 9000 mm
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t1

t2

T

Složení

Tlouštka T = 6 and 10 mm
t1 = 0,5 mm
t2 = 1,0 mm

Krycí pláty
EN AW-5005 (AlMg1)

Tlouštka T = 15, 20, 25 mm
t1 a t2 = 1,0 mm

Slitiny krycích plátů:
EN AW-5005 (AlMg1) 
EN AW-5754 (AlMg3)

Povrchová úprava:
• Polyester nanesený na obou stranách
• Fluorpolymer nanesený na přední straně
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Tuhost v ohybu
106 Nmm²/mm

0.7 mm 2 mm

4 mm

10 mm

Tuhost vztažená ke stejné hmotnosti

Ocel              Hliník
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Technické údaje
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Technické údaje
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Výrobní program (standard)
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Zátěžové tabulky
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Zátěžové tabulky
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Vlastnosti 

• Vynikající absorpce zvuku a vibrací

• Nízká tepelná roztažnost
(2,4 mm / m při 100ºC teplotním rozdílu)

• Plně recyklovatelný a přátelský
k životnímu prostředí

• Rozmanité způsoby zpracování 
a uchycení 

• Spolehlivá technická pomoc
přímo od výrobce
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Zpracování
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Vrtání Řezání Ohýbání Spojování, 
nýtování

Tváření
lisováním

Ukončování
hran

Frézování Laminace

Skládání

Možnosti zpracování



17

Vrtání

• Pro vytvoření kruhových vrtaných 
otvorů použijte HSS vrtáky s 
centrálním hrotem

• Pro větší otvory použijte speciální 
frézy (counterbores)
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Rezání

• Vertikální formátovací pila nebo ruční okružní 
pila: použijte zuby opatřené karbidem s 
trapezoidem / ploché zuby nebo do střížky 
tvarované duté zuby

• Přímočará pila 
Použijte nástroje určené pro plast nebo dřevo
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Ohýbání

• Krokové ohýbání za použití speciálních 
matric

• Min. rádius ohybu pro 
6 a 10 mm ALUCORE® = 50 x t 
(pro jiné šířky je vždy nutné testování)
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Vnýtovaná Vnýtovaný
matka šroub

Skrytý nýt

Spojování, nýtování

• Upínací 
systémy
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Skládání

• Složení desky
po vyfrézování
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opening width 
=3x panel thickness 

 
 

PE-pad 0,5 -2 mm 
soft polyethylene 
 
 

matrix 

stamp 

die 

10° 

Skládání

• Skládání desky pomocí 
ohýbacího lisu

• Jsou vyžadovány
speciální nástroje
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Tváření lisováním

Slisovávání panelů s použitím 
ohýbacího lisu
• spojení panelů 
• Inserty a fitinky
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Ohranění 

• Řešení pro ohranění: 
– Zpětné ohnutí 

krycího pláště 
– Opláštění hrany

• Ukončení hran pomocí 
hliníkových profilů



25

Frézování

• Konturové řezání s 
použítí frézy s jedním 
břitem

• Řezání
• Frézování V drážek
• Frézování drážek
• Vrtání
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Laminace
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Prospekty
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Prospekty
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Stavba lodí 

Reference
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Stavba lodí
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Stavba lodí – podhledy
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Stavba lodí – oddělení balkónů
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Stavba lodí – stropy, zdi a nábytek
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Stavba lodí – Fridolin catamaran | Bodamské jezero 
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Stavba lodí – design interiéru: “Oasis of the Seas”
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Stavba lodí - interiéry
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Stavba lodí - interiéry
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Stavba lodí – sluneční clony
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Architektura

Reference



40

Centrála Repsol | Španělsko
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Digitalní tisk 

Reference
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Digitální tisk
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Kolejová vozidla a dopravní prostředky

Reference



44

Konstrukce kolejových vozidel – Dveře a záklopné systémy



45

Konstrukce kolejových vozidel
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Konstrukce dopravních vozidel
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Konstrukce dopravních vozidel
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Konstrukce dopravních vozidel
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Konstrukce dopravních vozidel– Don Bur | Velká Británie
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Konstrukce dopravních vozidel
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Konstrukce dopravních vozidel – Závody
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Konstrukce dopravních vozidel – Závody
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Konstrukce dopravních vozidel – Závody
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Kiosky a autobusové zastávky
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Přívěsy za kola
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Interiérové konstrukce

Reference
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Lehké kontainery
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Přepážky
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Nábytek
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Nábytek
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Nábytek – Muzeum Architektury, Stockholm
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Police
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Stropy  – Chladící prvky



64

Šasy pro stroje a boxy/ na nástroje pro stroje





Široký sortiment PE 1000, PE 1000 (recyklát) a PE 500 

Vysoká odolnost proti opotřebení

| 

| 

|  Vynikající kluzné vlastnosti 

| 

 

 

 

 

UMĚLÉ HMOTY Z POLYETYLENU 
PROFILAN ®PROlen  

Dobrá rozměrová stálost 

Odolnost vůči louhům i kyselinám

Lisovaná deska upravená hoblováním

Ideální nejen pro strojní průmysl a potravinářtví 

|

|

|

Čechy : +420 311 909 050 - 3  |  Morava: +420 585 151 211- 2  |  Slovensko:  +421 244 680 314

OBJEDNÁVEJTE NA 

Špičková kvalita  MADE IN GERMANY 



PROFILAN ®prolen Špičková kvalita  MADE IN GERMANY 

. 

 OBJEDNÁVEJTE NA 
Čechy : +420 311 909 050 - 3  |  Morava: +420 585 151 211- 2  |  Slovensko:  +421 244 680 314

FERONA THYSSEN PLASTICS, s.r.o.
ul. ČSA 730, Velká Bystřice, 772 30 Olomouc
prodej@feronathyssen.cz
www.feronathyssen.cz

FTP Slovakia, s.r.o.
 Púchovská 14, 831 06 Bratislava
 feronathyssen@feronathyssen.sk

www.feronathyssen.sk

PROlen 6000 REIN PE-UHMW (PE 1000 1. jak.) 
Využívá se na stejné aplikace jako PE 1000 recyklát, navíc je 
preferován pro odvětví životního prostředí, chemie a v
potravinářském průmyslu (PE -UHMW- ~ 5,0 - 6,0 Mio / Mol)
 
I   Vysoká odolnost proti opotřebení
I   Vynikající kluzné vlastnosti, dobré tlumení hluku
I   Vysoká houževnatost při úderu i při nízkých teplotách

PROlen 500 REIN PE-HMWP (PE 500)
Často se používá v potravinářském průmyslu, zejména tam,
kde se zpracovává maso a ryby. Ostatní možnosti použití 
zahrnují kyvadlové dveře, nástěnné a nádveřní ochranné 
lišty v nemocnicích atd. (PE -HMW- > 0,5 Mio / Mol)

I   Výborné  mechanické a kluzné vlastnosti
I   Dobré tlumící vlastnosti a rozměrová stálost
I   Odolný vůči louhu i kyselině

PROlen 3000 RCM  PE-UHMW  (PE 1000 recyklát)
Využívá se zejména v obecném strojírenství, těžební a poháněcí 
technice, obalovém a nápojovém průmyslu a montážním 
a automatizačním průmyslu.  (PE -UHMW-~ 3,0 - 4,0 Mio / Mol)

I   Vysoká odolnost proti opotřebení
I   Vynikající kluzné vlastnosti, dobré tlumení hluku
I   Vysoká houževnatost při úderu i při nízkých teplotách

PROlen Confetti - Bunt (PE 500 recyklát)
Slouží všude tam, kde barva a vzhled nehrají roli a v popředí 
stojí technická funktionalita. (PE -HMW-> 0,5 Mio / Mol)

I   Dobré mechanické, kluzné, tlumící vlastnosti 
I   Odolný vůči louhu i kyselině, bez silikonu
I   Nenasává vodu

PROFILAN® je neměcký výrobce se špičkovými 
plně automatizovanými výrobními procesy, které 
využívají nejpokrokovější metodu Sinter - press. 
Ta zaručuje stálou vysokou kvalitu a hotový materiál 
téměř bez pnutí. Materiály se využívají pro aplikace 
v různých průmyslových odvětvích, jako je strojírenství, 
automatizace, dopravní technika, atd.

DODÁVANÉ ROZMĚRY, TLOUŠŤKY A BARVY

I    Standard 1020 x 2050 mm ( jiné rozměry na vyžádání)
I    Tloušťky od 3 do 250mm
I    PE 1000 a PE 500 se v provedení COLOR v 1. jakosti
     nabízejí také v dalších RAL barevných provedeních.  



Hliníkový kompozitní panel                                             

Síla 
(mm)

Krycí plát 
 přední/rubový 

(mm) Název Barva
Cena

bez DPH

Kč/m2

 šířka × délka (mm) 

6 1,0 / 0,5 Alucore platinově bílá         2 173,50 Kč 1.500  (1.250) x 2.500  (5.150 ; 6.250)

10 1,0 / 0,5 Alucore platinově bílá      2 421,00 Kč 1.500  (1.250) x 2.500  (5.150 ; 6.250)

15 1,0 / 1,0 Alucore platinově bílá     2 929,50 Kč 1.500  (1.250) x 2.500  (5.150 ; 6.250)

20 1,0 / 1,0 Alucore platinově bílá     3 150,00 Kč 1.500  (1.250) x 2.500  (5.150 ; 6.250)

25 1,0 / 1,0 Alucore platinově bílá      3 375,00 Kč 1.500  (1.250) x 2.500  (5.150 ; 6.250)

Platnost ceníku od 1. 9. 2017

Ceny jsou uvedeny v Kč/m2 bez DPH. 
Cena je bez dopravy, včetně balného.

Při fakturaci se vychází z cen bez DPH.

ALUCORE
CENÍK

Rozměrové tolerance:  Síla:  ± 0,2 mm           
   Šířka:  -0 / +4 mm        
   Délka:  -0 / +4 mm (pro délky 2.000 - 4.000 mm) 
    -0 / +6 mm (pro délky 4.001 - 9.000 mm)
Rozměr v závorce: Na vyžádání 
Standardní formát: Viz seznam obalových jednotek a / nebo seznam LSK (třída dodacích služeb) ALUCORE®
Speciální formát:   Na vyžádání 
Doprava:   Dle ceníku po celé ČR

PRAHA
FTP PLASTICS, s.r.o.
Průmyslová 436
26701 Králův Dvůr

Čechy:	 +420	311	909	050-3		 Morava:	 +420	585	151	211	 	 prodej@ftpplastics.cz	 	 www.ftpplastics.cz

ČESKÉ BUDĚJOVICE
FTP PLASTICS, s.r.o.
Okružní 2615
37001 České Budějovice

OLOMOUC
FTP PLASTICS, s.r.o.
ul. ČSA 730, Velká Bystřice
77230 Olomouc

ALUCORE
 
Třívrstvý kompozitní materiál s hliníkovou krycí vrstvou a hli-
níkovým voštinovým jádrem, oboustranně lakované, platinové 
bílé (polyesterový povlak), oboustranně s ochrannou snímatel-
nou fólií, velikost buněk (Ø 9,5 mm)

|   Extrémní úspora hmotnosti 

|   Nové možnosti montáže

  |   Úspora drahých materiálů

NÁVODY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, ATESTY A TECHNICKÉ LISTY SI VYŽÁDEJTE U SVÉHO PRODEJCE 
NEBO JE NAJDETE NA WWW.FTPPLASTICS.CZ













 

 

1 

 

Classification: Internal Use 

 
 
 

LEXAN™ 9030 AND 9030TG SHEET 
PRODUCT DATASHEET 

 
DESCRIPTION 

LEXANTM 9030 sheet is the standard general purpose LEXAN sheet. LEXAN 9030 sheet combines high impact and 
temperature resistance with optical clarity and can be utilized for secondary glazing behind existing glazing for economical 
protection against breakage or intrusion. LEXAN 9030 sheet can be cut, sawn, drilled and milled by using standard workshop 
equipment and is therefore an excellent candidate for fabricating a wide range of indoor applications such as machine guards. 
LEXAN 9030 sheet can be easily thermoformed into complex parts while retaining its excellent properties necessary for 
demanding applications. LEXAN 9030 sheet may be decorated using a wide variety of modern techniques such as painting and 
screen printing. 

 

TYPICAL PROPERTY VALUES 

PROPERTY TEST METHOD UNITS VALUE 

PHYSICAL    

Density ISO 1183 g/cm³ 1.20 

Water absorption,  50% RH, 23 °C ISO 62 % 0.15 

Water absorption, saturation, 23°C ISO 62 % 0.35 

    

MECHANICAL    

Yield stress 50 mm/min ISO 527 MPa >60 

Yield strain 50 mm/min ISO 527 % 6 

Nominal strain at break 50 mm/min ISO 527 % >100 

Tensile modulus 1 mm/min ISO 527 MPa 2300 

Flexural strength 2 mm/min ISO 178 MPa 90 

Flexural modulus 2 mm/min ISO 178 MPa 2300 

    

IMPACT    

Charpy impact, notched 23°C, 3.0 mm  ISO 179/1eA kJ/m² 75 

Izod impact, unnotched 23°C, 3.0 mm ISO 180/1U  kJ/m² NB 

Izod impact, notched 23°C, 3.0 mm  ISO 180/1A  kJ/m² 70 

  
 

 

THERMAL    

Vicat Softening Temperature, rate B/120 ISO 306 °C 145  

Temperature of deflection under load (type A), 1.8 MPa, flat ISO 75-2 °C 127 

Thermal conductivity  ISO 8302  W/m.°C 0.2 

Coefficient of linear thermal expansion, 23-55°C  ISO 11359-2  1/°C 7x 10-5 

Ball pressure test 125 ±2°C  IEC 60695-10-2 - Pass 

Relative Thermal Index, Electrical properties UL746B °C 130 

Relative Thermal Index, Mechanical properties with impact UL746B °C 125 

Relative Thermal Index, Mechanical properties without impact UL746B °C 125 

 
  

 

ELECTRICAL   
 

Volume resistivity IEC 60093 Ohm.cm >1015 

Dielectric strength, in oil, 3.2 mm IEC 60243-1 kV/mm 18 
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Classification: Internal Use 

 
 These property values have been derived from LEXAN™ resin data for the material used to produce this sheet product. Variation within normal tolerances are 

possible for various colors. These typical values are not intended for specification purposes. If minimum certifiable properties are required please contact your 
local SABIC, Specialty Film & Sheet representative. All values are measured at least after 48 hours storage at 23°C/50% relative humidity. All properties are 
measured on injection molded samples. All samples are prepared according ISO 294. 

™     Trademark of SABIC. 

 

LIGHT TRANSMISSION 
 

Transparent LEXAN 9030 sheet have excellent light transmission, dependent of thickness between 84 - 87%. 
 

FIRE PERFORMANCE 
 

LEXAN™ 9030 sheet has good fire behaviour characteristics. LEXAN sheet does not contribute significantly to the spread of 

fire or to the generation of toxic gases. For details, please contact your local sales office. 

 

PRODUCT AVAILABILITY •) 
 

LEXAN 9030TG sheet: 

Standard Sizes   Masking     Standard Colors 
Thin gauge in mm  0.75-1-1.5 
1250 x 2050  Top side: Coex opal white PE   transparent code 112 and 
   dark blue print    bronze code 5109 
Bottom Side:  Coex transparent PE 
 
LEXAN 9030 sheet: 

Standard gauge in mm  2-3-4-5-6-8-9.5-12-15 
1250 x 2050 
2050 x 3050   Top side: Coex opal white PE    transparent code 112 and 
   dark blue print    bronze code 5109, opal white WH4D348O 
Bottom Side:   Coex transparent PE   and WH6D060X 
 
•) LEXAN™ 9030 sheet can be supplied by prior arrangements in non - standard widths, lengths and color. Such arrangements 

may affect prices, terms and/or other conditions of sales and are subject to minimum order quantities.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
PROPERTY 

 
TEST METHOD 

 
UNITS 

 
VALUE 

 
FIRE RATINGS 

   

Building & Construction    

Europe EN13501-1 - b,s1,d0 (2-6mm) 

Electrical    

Horizontal burn UL94 HB - HB (0.75-6mm) 

    

CONTACT US:  
 
Middle East and Africa 
SABIC Global Headquarters 
PO Box 5101 
Riyadh 11422 
Saudi Arabia 
T +966 (0) 1 225 8000 
F +966 (0) 1 225 9000 
E info@sabic.com 

 
 

DISCLAIMER:  THE MATERIALS, PRODUCTS AND SERVICES OF SAUDI BASIC INDUSTRIES CORPORATION (SABIC) OR ITS SUBSIDIARIES OR AFFILIATES (“SELLER”) ARE SOLD SUBJECT TO 
SELLER’S STANDARD CONDITIONS OF SALE, WHICH ARE AVAILABLE UPON REQUEST.  INFORMATION AND RECOMMENDATIONS CONTAINED IN THIS DOCUMENT ARE GIVEN IN GOOD 
FAITH.  HOWEVER, SELLER MAKES NO EXPRESS OR IMPLIED REPRESENTATION, WARRANTY OR GUARANTEE (i) THAT ANY RESULTS DESCRIBED IN THIS DOCUMENT WILL BE OBTAINED 
UNDER END-USE CONDITIONS, OR (ii) AS TO THE EFFECTIVENESS OR SAFETY OF ANY DESIGN OR APPLICATION INCORPORATING SELLER’S MATERIALS, PRODUCTS, SERVICES OR 
RECOMMENDATIONS.  UNLESS OTHERWISE PROVIDED IN SELLER’S STANDARD CONDITIONS OF SALE, SELLER SHALL NOT BE RESPONSIBLE FOR ANY LOSS RESULTING FROM ANY USE OF 
ITS MATERIALS, PRODUCTS, SERVICES OR RECOMMENDATIONS DESCRIBED IN THIS DOCUMENT.  Each user is responsible for making its own determination as to the suitability of Seller’s 
materials, products, services or recommendations for the user’s particular use through appropriate end-use and other testing and analysis.  Nothing in any document or oral statement shall be deemed 
to alter or waive any provision of Seller’s Standard Conditions of Sale or this Disclaimer, unless it is specifically agreed to in a writing signed by Seller.  Statements by Seller concerning a possible use of 
any material, product, service or design do not, are not intended to, and should not be construed to grant any license under any patent or other intellectual property right of Seller or as a 
recommendation for the use of any material, product, service or design in a manner that infringes any patent or other intellectual property right. 

SABIC and brands marked with ™ are trademarks of SABIC or its subsidiaries or affiliates. 

© 2018 Saudi Basic Industries Corporation (SABIC). All Rights Reserved. 

† Any brands, products or services of other companies referenced in this document are the trademarks, service marks and/or trade names of their respective holders. 

www.sabic.com/sfs 

 

Americas 
Functional Forms 
2500 City West Boulevard 
Suite 100 
Houston, TX 77042 
USA 
Toll-free 1 800 323 3783  
F (888) 443 2033 
E Spinside.sales@sabic.com  

 

Europe 
Functional Forms 
Plasticslaan 1 
4612 PX 
Bergen op Zoom 
The Netherlands 
T +31 (0)164 293678 
F +31 (0)164 293272 
E sfs.info@sabic.com 

 
 

Asia Pacific 
Functional Forms 
2550 Xiupu Road  
Pudong  
201319 Shanghai  
China  
T +86 21 2037 8188  
F +86 21 2037 8288 
E sfs.info@sabic.com 
 
 

 
 

Email 
sfs.info@sabic.com 





02   ALUPANEL - Now Manufacturing in the UK

a multitude of applications

A variety of products with a multitude of applications 

With a multi-million pound production facility in England, 
Multipanel UK is the only company to manufacture

Aluminium Composite Panels in the UK

Lightweight digital print panel Reduced weight panel ideal for flat application

The number one choice for fabrication Perfect for architectural cladding
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Introduction to ALUPANEL

Why use ALUPANEL?

ALUPANEL Applications

Product Composition

Processing Techniques

Technical Details

General Information

Storage and Handling

Standard Color Chart
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9-11

12

13

14

15

A selection of the many applications for ALUPANEL:

•  Sign Making and Out of Home Media

•  Shop Fitting and Design

•  Manufacture of Point of Sale Displays

•  Exhibition Stand Designs

•  Wayfinding Solutions

•  Partitioning, Wall Linings and Suspended Ceilings

•  Industrial Applications

ALUPANEL - An internationally recognised 
product providing pioneering solutions to the 
Sign, Advertising and Construction markets.  
 
In a highly crowded business environment it 
is vital to get noticed. From eye catching 
signage, innovative point of sale displays to 
highly effective wayfinding solutions, there is 
only one all round solution – ALUPANEL.

A premium quality composite panel, 
ALUPANEL features two 0.30mm Aluminium 
sheets, sandwiching a Polyethylene core.

Available in one of the widest colour ranges on the 
market, all standard PE colours come with a 5 year 
guarantee for internal and external applications*.

Please see application pages for more details.

  

*Brushed and Mirror finished have a 5 year guarantee for 
INTERNAL application only.    

Make ALUPANEL your 
Display Design Solution.



04   10 Reasons to Use ALUPANEL

10 Reasons to 
Use ALUPANEL

ALUPANEL is light!
At equal rigidity of the materials 
shown, ALUPANEL is the lightest 
per M2!

Weight vs Rigidity
Rigidity Weight kg/m2

3mm

2.4mm

11.1mm

1.7mm

6.8mm

Aluminium

Foamed PVC

Steel

10
Acrylic Material

1   Incredibly rigid with an impressive 

weight advantage

2   Dimensionally Stable.  

Minimal expansion and 

contraction rates*

3   High quality, fully certified product.

4  High UV Resistance** 

5 5 Year product guarantee***

6 Incredibly flat, smooth surface

7  Simple to cut, router,  

fold and bend!

8  One of the largest colour ranges 

on the market, available globally

9  Suitable for digital printing,  

screen printing, vinyl application 

and painting

10   The most competitively priced, 

high quality ACP on  

the market

6.5kg/m2

3.8kg/m2

5.6kg/m2

13.3kg/m2

8.2kg/m2

* Please see technical specification for contraction rates            l                             ** Please refer to Installation Guidelines for UV Resistance            l                          *** Internal guarantee only for Mirror/Brushed finishes 

10
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Sign Making and 
Shop Fitting

ALUPANEL is the ideal solution for 
creating cost effective, quality finishes 
for offices, shops and professional 
retail environments. 
 
The ability to machine, form and cut 
ALUPANEL provides almost endless 
solutions and possibilities to the shop 
fitting market. ALUPANEL can even be 
cut on site, without the requirement 
of heavy machinery – saving time 
and cost during installation. 
 
Perfect for reception areas and counter 
tops, cubicles and partitioning, wall 
linings, cladding, feature bulkheads 
and even kitchen splash backs 
(due to its hygiene properties).

With one of the highest gloss levels 
in the industry, ALUPANEL exudes 
quality in every aspect.  

The availability of a wide range of 
colours and special finishes, as standard, 
increases the possibilities of corporate 
colour matching, but it doesn’t end 
there! We can match almost any 
RAL or Pantone Colour*, to create 
perfect colour matched panels, just 
contact your local Sales Manager or 
Distributor for more information.  

Sign Making + 
Out of Home Media

Shop Fitting

UK Head Office  Tel: +44 (0) 1392 823015 • N.  Europe Office  Tel: +31 (0) 55 323 09 50 • USA Office  Tel: +1 718 841 9940

www.multipaneluk.co.uk

10 Due to the outstanding flatness 
and formability of ALUPANEL, 
it lends itself extremely well to the 
manufacture of signs. Direct digital 
print and vinyl application will both 
adhere brilliantly to the panel due 
to it’s extreme smoothness and 
high quality PE paint finish. 
This also makes it perfect for the 
more traditional screen printing 
and hand painting methods. 
 
*MOQ applies to colour matching

UK Head O�ce Tel: +44 (0) 1392 823015 • USA O�ce Tel: +1 718 841 9940



06   Internal Partitioning and POS

Internal 
Partitioning
ALUPANEL  can be used for office 
partitioning, creating high quality 
temporary or permanent partitions,  
in many colours and finishes. 
 
Our interior aluminium cladding 
system allows easy on site 
construction of partitioning, and 
is available as a complete system.  
Please contact your local Sales 
Manager or Distributor for more 
information on our cladding systems.

Point of Sale 
Displays
The unique qualities and range 
of finishes means ALUPANEL  
is an ideal solution for quality 
POS display manufacture.

The sign manufacturing capability,
described overleaf, combined 
with the lightweight nature of
the product and the ease of 
machining and forming, means
that this is an excellent product 
for this application.

Internal Partitioning 
and POS
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Exhibition Stands and
Industrial Applications

Exhibition Stand Design
At Exhibition and Trade fairs, it is an even greater challenge 
to stand out from the crowd of large, innovative exhibition 
stands.  ALUPANEL  gives you the unique opportunity to do 
just this, with a panel that will create a solid and hard wearing 
structure, that can be moved from location to location. 
 
With plenty of colours and finishes available and the potential 
to create outstanding 3D structures, ALUPANEL will be sure to 
get you noticed.

Transport and 
Industrial 
Applications
ALUPANEL  is commonly used in 
Transport and Industrial applications, 
from wall linings in trains and buses, 
to internal and external linings of 
articulated and commercial vehicles.  
It is also widely used in flooring.

UK Head Office  Tel: +44 (0) 1392 823015 • N. Europe Office  Tel: +31 (0) 55 323 09 50 • USA Office  Tel: +1 718 841 9940

www.multipaneluk.co.uk

UK Head O�ce Tel: +44 (0) 1392 823015 • USA O�ce Tel: +1 718 841 9940



08   ALUPANEL Product Composition

ALUPANEL® can revolutionise 
traditional signwriting!

Product Composition

Protective Film

PE Paint Finish

Aluminium Skin

Adhesive Layer

Polyethylene Core
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Processing Techniques
One

Circular Saw: 
Trapezoidal / Flat tooth blade. 
Flat teeth chamfered at 45˚, 
Carbide tipped.

Saw blade diameter: 
300mm

Number of teeth:
72 for cutting up to 5 panels
96 for single cuts avoiding burrs

Saw blade diameter: 
250mm

Number of teeth:
60 for cutting up to 5 panels 
80 for single cuts avoiding burrs, 

Tooth Thickness:  3.2mm
Clearance Angle:  15˚
Rake Angle:  10˚ positive

Sawing
and Cutting

Routing

UK Head Office  Tel: +44 (0) 1392 823015 • N. Europe Office  Tel: +31 (0) 55 323 09 50 • USA Office  Tel: +1 718 841 9940

www.multipaneluk.co.uk

A polyethylene welding rod is 
available for use with an electric 
hot air welding set.

Hot Air Welding

Use a folding table. Min inside 
radius r=40xt (t=panel thickness)

Bending with a 
Panel Folder

ALUPANEL can easily be folded 
by hand if a “V” shaped groove 
is milled on the rear of the panel.
This can be done using a 
conventional router (available 
from your local DIY store) or 
CNC milling machine.  A minimum 
of 0.30mm Polyethylene should be 
left on the back layer when routing to 
avoid sharp corners or paint chipping.

Sharp tools must be used in order 
to avoid damaging the edge of the 
material.

Cutting Speed:
3000 - 5000 m/min

Feed Speed:
25 - 30 m/min

UK Head O�ce Tel: +44 (0) 1392 823015 • USA O�ce Tel: +1 718 841 9940



10   Processing Techniques  

Processing Techniques
Two

ALUPANEL is easily drilled - 
For best results, use drill bits 
specifically designed for drilling 
aluminium and plastic. 
For large holes, a drill bit with a 
locating point is required. 

Cutting angle: 
100˚ - 140˚ Helix angle : 30˚ - 50˚ 
Cutting Speed: 
50 - 300 m/min
Feed Speed: 
0.02 - 0.5mm / Revolution 
Hole Size: 
Screw width + 2mm

3-Roller panel bender is 
recommended for bending large 
internal diameters.  

Use a standard guillotine 
for this purpose.

Ensure the top cover sheet 
is inserted properly.

3mm & 4mm ALUPANEL can be 
clamped with a serrated corner 
joint and butt sections. 
When bolting, e=2D is the formula 
to use to calculate the distance of 
fixing to the end of the panel. For 
external use please refer to our 
Thermal Expansion document

DrillingBending with a 3 
roller panel bender

Clamping and  
Bolting

Shearing

Spray Painting 
and Coating

Standard air drying painting acrylic 
or two part polyurethane coatings 
are suitable.
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Processing Techniques
Three

ALUPANEL can be riveted with 
standard equipment using rivets or 
blind rivets. For external use please 
refer to our Thermal Expansion 
document (available from your local 
Sales Manager/Distributor).
Hole Size = Rivet Width +2mm

Digital and  
Screen Printing
ALUPANEL is perfect for Digital 
and Screen Printing due to its 
outstanding flatness.  Please pre-
test a small patch to ensure ink 
suitability. Once protective film has 
been removed, the panel is ready 
for printing. Panels must be clean 
and free from grease.

Vinyl Application 
Ensure panels are clean and 
free from grease. The smooth, 
flat surface combined with the 
dimensional stability ensures a 
long lasting finish.  Vinyl can be 
applied either wet or dry.

Laminating
ALUPANEL can be laminated 
using a specialist machine, or by 
hand. The quality of the PE finish 
ensures a strong bond between 
the panel and laminating material. 
Panels must be clean and free 
from grease.

Punching 
Use a steel band tool on a 
punching base for 2mm and 3mm 
thickness. Conventional punching 
machines are ideal for this process.

Gluing  
Use standard metal/aluminium 
adhesives. Avoid contact with the 
Polyethylene Core as some adhesives 
will attack it. Double sided tape 
designed for use with metal/aluminium 
can also be used.  Please refer to our 
Thermal Expansion document.

Smoothing Edges 
After cutting ALUPANEL, any rough 
edges may be removed using a file 
with a rasp like effect. Always file 
along the length of the cut edge.

Thermal Expansion
Before use, please refer to our 
Thermal Expansion document 
which details recommendations and 
instructions for panels that will be 
subject to temperature fluctuations.

Directional Finish
ALUPANEL has a directional finish 
(indicated by the arrows on the 
protective film) and must always be 
installed in the same direction. 

Please refer to our installation/fabrication 
manual before undertaking any of the 
above techniques.  

Riveting

ALUPANEL can easily be folded by 
slotting or routing a groove on the 
rear of the product, as described in 
the slotting and routing section.

Folding

UK Head Office  Tel: +44 (0) 1392 823015 • N. Europe Office  Tel: +31 (0) 55 323 09 50 • USA Office  Tel: +1 718 841 9940

www.multipaneluk.co.uk

UK Head O�ce Tel: +44 (0) 1392 823015 • USA O�ce Tel: +1 718 841 9940
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Technical Details

Panel Dimensions
Panel Thickness (mm) 2 3 4 6 8
Aluminium Skin Thickness (mm) 0.30 0.40
Weight (Kg/m2) 2.9 3.8 4.75 6.6 8.79
Standard Sizes (mm)
1000 x 2440
1000 x 3050
1220 x 2440
1220 x 3050
1500 x 3050
1500 x 4050
2000 x 3050
2000 x 4050

*
*
*

*

*
*
*
*
*
*
*
*

*

*
*
*

* *
*

Dimensional Tolerances
Thickness (mm) -0 + 0.2
Width (mm) + 2
Length (mm) + 3
Diagonal (mm) + 5
Thermal Expansion 2.4mm/m @1000

Aluminium Thickness 

Surface Properties
Paint Thickness (micron) 20
Pencil Hardness 2H
Toughness of Coating 3T
Temperature Resistance -500C to +900C
Impact Strength (Kg/cm2) 50
Boiling Water Resistance Boiling for 2hrs without change
Acid Resistance Surface immersed in 2% HC1 for 24hrs without change
Alkali Resistance Surface immersed in 2% NaHO for 24hrs without change
Oil Resistance Surface immersed in 20# engine oil for 24hrs without change
Solvent Resistance Cleaned 100 times with Dimethylbenzene without change
Cleaning Resistance >1000 times without change
Peel Strength 1800 >5 Newton/mm

Product Properties
Sound Absorption NRC 0.05
Sound Attenuation Rw db 23 24 25 26 27
Water Absorption % by Volume 0.01
Thermal Performance R Values 0.0047 0.0080 0.0113 0.0180 0.0246
Core Composition LDPE
Fire Performance Class 1 BS476 PT7

Class 0 BS476 PT6
Tensile Strength of Aluminium Layers 149MPa
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UK Head Office  Tel: +44 (0) 1392 823015 • N. Europe Office  Tel: +31 (0) 55 323 09 50 • USA Office  Tel: +1 718 841 9940
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Recycling
Multipanel UK operate a recycling 
policy where full pallets of clean, 
de-nailed ACM returned to our 
factory will be recycled back into our 
products or into products for other 
world markets. 

 
Multipanel UK will operate in 
compliance with all applicable 
environmental legislation and hold all 
relevant certification for our products. 

We are dedicated to the reduction 
of toxic emissions and strive to work 
to best environmental practices in 
everything that we do.
 
For further information on our 
Environmental & Recycling  
Policy please refer to our 
Environmental Brochure. 
 

Warranty
All ALUPANEL  PE finishes come with 
a 5 year warranty for internal and 
external use. All  ALUPANEL    Brushed 
and Mirror finishes come with a 
5 year warranty for internal use only.

Certificates:

Certification

TEST/CLASSIFICATION CERTIFICATE NUMBER TESTING ORGANISATION 

ISO9001:2008 02515Q20082R4M QMS 

ISO14001:2004 04110E20070R0M EIC 

ISO140-3:1995 AU09114039-1 (R1) Intertek 

ISO4892-2:2006 AU09114039-1 (R1) Intertek 

EN438:2005 TC07/090020 UKTC 

EN10002-1:2001 AU09114039-1 (R1) Intertek 

EN310:1993 AU09114039-1 (R1) Intertek 

EN13446:2002 AU09114039-1 (R1) Intertek 

EN1604:1997 AU09114039-1 (R1) Intertek 

EN13501-1:2002 AU09114039-1 (R1) Intertek 

EN319:1993 AU09114039-1 (R1) Intertek 

EN1602:1997 AU09114039-1 (R1) Intertek 

EN12664:2001 AU09114039-1 (R1) Intertek 

EN1186-3/1/14:2002 GZATR071200944CM SGS 

REACH AU09114039-1 (R1) Intertek 

BS476 PART 6 & 7 (CLASS 1 & 0) GZML05110606 SGS 

M1 12/2634 LCPP 

RoHS SZHJ174957 Intertek 

RoHS 101189-601135 Bureau Veritas (LCIE)

RoHS SHAH00148327 Intertek 

UK Head O�ce Tel: +44 (0) 1392 823015 • USA O�ce Tel: +1 718 841 9940

EN45545-2: 2013   (AlupanelFR) 347204/5/6 Exova 



14   Storage and Handling

Storage 
Instructions:
ALUPANEL should be stored in a 
clean, dry area.  Before use, ensure 
panels are at a minimum temperature 
of 15°C.  It is important that when 
sheets are not in use they are stored 
correctly. A protective layer between 
sheets is advised to prevent damage 
occurring and stacking on a level, 
horizontal surface is recommended.

Protective 
Equipment:
In all cases you should follow the 
safety practices of your workplace. 
However, we advise you to handle any 
sheet with gloves, and strictly follow 
the instructions of your machining 
equipment manufacturer.

Storage, Handling
and Colours

Protective Films:
The clear film on both sides of 
the panel is a protective measure 
whilst the panel is being processed, 
transported and installed. This 
protective film should remain on 
the panel for the duration of the 
installation only. You must remove 
this film once the panel has been 
fixed and set in place. The gloss/
matt finish is clearly marked on each 
side of the film. Due to the nature of 
the finishing process the paint has 
a directional quality. Care must be 
taken when using multiple sheets to 
ensure that the panel is installed in the 
same direction. This can be done by 
following the direction of the printed 
arrows on the protective film.

Handling 
ALUPANEL Sheets:
ALUPANEL  should be handled with 
care.  If large sheet sizes must be 
handled it is recommended that a 
suitable number of staff should assist 
in the process. When removing panels 
from a pallet/stack never drag the 
panel, always lift clear above the 
remaining panels on the stack. This 
will require two or more operatives.

Cleaning:
Regular cleaning may be required 
depending on where the panel has 
been used.

•   A moderate amount of pressure is 
all that’s needed in order to clean 
the surface.

•   It is important that you avoid 
any alkaline, acidic and abrasive 
cleaning products as this can have 
an adverse effect on the panels 
Polyester coating.

•   When the panel has been cleaned 
you should rinse off with clean 
water and rub down with an 
absorbent cloth/leather to remove 
any residue left behind.

Colours
As ALUPANEL is coated in the 
factory, we have the flexibility to 
provide a full range of non-standard 
colours to match almost any RAL 
and Pantone colour. 
 
Special orders will be subject to 
a minimum order quantity, and a 
marginally longer lead time than 
standard product. 
 
If you have a requirement for a 
specific colour match, please 
contact your local Sales Manager or 
Distributor to discuss your needs. 
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Standard Colour Range

UK Head Office  Tel: +44 (0) 1392 823015 • N. Europe Office  Tel: +31 (0) 55 323 09 50 • USA Office  Tel: +1 718 841 9940

www.multipaneluk.co.uk

Metal Finishes

Silver 9006

Brushed Aluminium

Brushed Gold

Gold Mirror Brushed Black

Silver Mirror

Brushed Copper

Brushed Copper Gold

Blue 5022

Traffic Red 3020

Traffic Yellow 1023

Chocolate 8011

Light Ivory 1015

Green 6005

Burgundy Red 3004

Traffic Grey 7042

Platinum White 9016

Ultra Marine Blue 5002

Traffic Green 6024

Orange 2004

Anthracite Grey 7016

PE Finishes

Jet Black 9005Ultrawhite

UK Head O�ce Tel: +44 (0) 1392 823015 • USA O�ce Tel: +1 718 841 9940

Multipanel UK reserves the right to amend the range of colours and �nishes based on regional demand without prior notice.
Please check with your local distributor regarding current availability.



 

 

UK Head Office
Unit 6, Site 2, Oak Business Units,
Thorverton Road, Matford, Exeter,
Devon, EX2 8FS
Tel: +44 (0)1392 823015

www.multipaneluk.co.uk

UK Manufacturing Site
Units 1-4, Millyard Way,
Pike Road Industrial Estate, 
Eythorne,
Dover, Kent, CT15 4NL
Tel +44 (0)1304 831319

USA Office
Tel: +1 718 841 9940
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KAPA DESKY SENDVIČOVÉ                                        
Objed. 
číslo

Tloušťka
(mm) Název Provedení Formát (mm) ks/box

3094 3,0 Foam-X New bílá 700 x 1000 ; 1000 x 1400 40

3049 5,0 Foam-X New bílá    700 x 1000 ; 1000 x 1400 ; 1400 x 3000 24

3829 10,0 Foam-X New bílá    700 x 1000 ; 1000 x 1400 ; 1400 x 3000 12

3206 3.0 Kapa-Plast bílá 1000 x 1400 40

3205 5,0 Kapa-Plast bílá

 700 x 1000 ; 1000 x 1400 24

 1220 x 2440 ; 1400 x 3000 18

 1530 x 3050 ; 2030 x 3050 16

3204 10,0 Kapa-Plast bílá
 1000 x 1400 ; 1220 x 2440 ; 1400 x 3000 12

 1530 x 3050 ; 2030 x 3050 8

4816 3,0 Kapa-Line bílá 700 x 1000 ; 1000 x 1400 40

4817 5,0 Kapa-Line bílá

 700 x 1000 ; 1000 x 1400 24

 1220 x 2440 ; 1400 x 3000 18

 1530 x 3050 ; 2030 x 3050 16

4951 10,0 Kapa-Line bílá
 700 x 1000 ; 1000 x 1400 ; 1220 x 2440 ; 1400 x 3000 12

 1530 x 3050 ; 2030 x 3050 8

4970 5,0 Kapa-Graph černá 700 x 1000 ; 1000 x 1400 24

4818 3,0 Kapa-Color černá/šedá  500 x 700 40

2249 5,0 Kapa-Fix bílá jednostranně lepící
700 x 1000 ; 1000 x 1400 24

 1530 x 3050 16

5100 10,0 Kapa-Fix bílá jednostranně lepící  1530 x 3050 8

57 Kapa háčky 100

KAPA DESKY
PŘEHLED SORTIMENTU

PRAHA
FTP PLASTICS, s.r.o.
Průmyslová 436
26701 Králův Dvůr

Čechy:	 +420	311	909	050-3		 Morava:	 +420	585	151	211	 	 prodej@ftpplastics.cz	 	 www.ftpplastics.cz

ČESKÉ BUDĚJOVICE
FTP PLASTICS, s.r.o.
Okružní 2615
37001 České Budějovice

OLOMOUC
FTP PLASTICS, s.r.o.
ul. ČSA 730, Velká Bystřice
77230 Olomouc

NÁVODY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, ATESTY A TECHNICKÉ LISTY SI VYŽÁDEJTE U SVÉHO PRODEJCE 
NEBO JE NAJDETE NA WWW.FTPPLASTICS.CZ

KAPA® jsou ultra-lehké sendvičové desky světové značky, které Vám otevřou novou dimenzi pro realizaci Vašich nápadů. 
Tyto desky s pěnovým PUR jádrem a škálou speciálních krycích vrstev Vm umožní tvořit bez kompromisů a bez ohledu 
na typ aplikace, ať už jde o interiérové užití, přímý tisk, kašírování, 3D formátování, stavbu modelů nebo snad velko-
formátový design. Desky Kapa uspějí všude.
Mezi typické vlastnosti desek Kapa patří oboustranná použitelnost, brilantní kvalita povrchu, vysoká úroveň pevnosti při 
velmi nízké hmotnosti, výborná rovinnost, dobrá rozměrová stálost a kompatibilita se solventními inkousty a adhezivy.
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FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI

SMĚRNICE ROHS
FOREX splňuje požadavky směrnic RoHS / WEEE Evropské unie o   
omezení nebezpečných látek. Pěnové desky FOREX neobsahují   
olovo, rtuť, kadmium, šestimocný chróm, polybromované bifenyly 
(PBB), polybromované difenylethery (PBDE), formaldehyd, CFC, 
azbest, změkčovadla ani silikon.

NAŘÍZENÍ REACH
FOREX splňuje požadavky současného znění nařízení Evropské 
splňuje o chemických látkách (REACH). Zejména, pěnové desky  
neobsahují žádné z látek, které jsou uvedeny v aktuální verzi 
kandidátní listiny ECHA o „látkách vzbuzujících mimořádné 
obavy“ (SVHC).

Při výrobě FOREXu jsou uplatňovány přísné postupy pro kontrolu kvality a dodržování ochrany životního prostředí. Tím je dosaženo
konzistentní kvality výrobků.

CHARAKTERISTIKY NORMA JEDNOTKA Průměrný výsledek

Zdánlivá hustota DIN EN ISO 1183-1 
kg/m  500 -700 400-500 500-600

Povrchová tvrdost DIN 53 505 Shore D 40-44

> 32 (2 - 10 mm)

> 40 (19 mm) 

37

Max. provozní 

teplota

-
° C 55 

55 55

Koeficient tepelné 

roztažnosti 

DIN EN ISO 75-2 mm /(m · K) 0.07 0.07 0,05

Absorbce vody DIN EN ISO 62 % 
<1 <1 <1

Chování při požáru 
DIN EN 13501-1

Euroclass 

C - s3, d0  

1 - 19 mm 

C - s3, d0 2 - 

10 mm 

C - s3, d0 3 - 

10 mm

NF P 92-501

Francie 

M1  

1 - 19 mm 

M1  

2 - 10mm 

M1  

3 -10 mm

BS 476-7 

Velká Británie 

Třída 1  

3 -19 mm 

Třída 1  

 10  mm
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Fax: +49 (0) 7731 - 941 21 05  
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kandidátní listiny ECHA o „látkách vzbuzujících mimořádné 
obavy“ (SVHC).

Při výrobě FOREXu jsou uplatňovány přísné postupy pro kontrolu kvality a dodržování ochrany životního prostředí. Tím je dosaženo
konzistentní kvality výrobků.

CHARAKTERISTIKY NORMA JEDNOTKA Průměrný výsledek

Zdánlivá hustota DIN EN ISO 1183-1 
kg/m  500 -700 400-500 500-600

Povrchová tvrdost DIN 53 505 Shore D 40-44

> 32 (2 - 10 mm)

> 40 (19 mm) 

37

Max. provozní 

teplota

-
° C 55 

55 55

Koeficient tepelné 

roztažnosti 

DIN EN ISO 75-2 mm /(m · K) 0.07 0.07 0,05

Absorbce vody DIN EN ISO 62 % 
<1 <1 <1

Chování při požáru 
DIN EN 13501-1

Euroclass 

C - s3, d0  

1 - 19 mm 

C - s3, d0 2 - 

10 mm 

C - s3, d0 3 - 

10 mm

NF P 92-501

Francie 

M1  

1 - 19 mm 

M1  

2 - 10mm 

M1  

3 -10 mm

BS 476-7 

Velká Británie 

Třída 1  

3 -19 mm 

Třída 1  
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Fax: +49 (0) 7731 - 941 21 05  



 

INOVATIVNÍ PLASTY 

SVĚTLO + ENERGIE 
SPECIÁLNÍ FÓLIE A DESKY 

LEXAN SOLAR CONTROL IR   

 

Oficiální dodavatel výrobků LexanThermoclear 



InnovativePlastics 2 

Společnost SABIC 

 

InnovativePlastics je strategická obchodní jednotka SABIC. Společnost byla založena v roce 1976. SABIC je 

dnes první veřejnou, globální nadnárodní společností se sídlem na Blízkém východě. Šíře našich produktů 

sahá od hromadných komoditních petrochemických sloučenin až po speciálně vyvinuté plasty  

pro náročné aplikace. Jsme předním výrobcem polyetylenu, polypropylenu, glykolu, metanolu i hnojiv a čtvrtým 

největším výrobcem polyolefinů. 

 

INOVUJEME pro Váš budoucí úspěch 
 

 
 
Věříme, že naši zákazníci si zaslouží naplno těžit z výhod, které náš vývoj nabízí. Konec konců, náš úspěch je definován 

úspěchem našich zákazníků. Za 80 let, kdy jsme průkopníkem v oblasti speciálních termoplastů, jsme v pozici,  

kdy můžeme pomáhat vytvářet nové možnosti růstu a průlomové aplikace. 

 

Nabízíme zákazníkům naši expertizu a zkušenost v různých oblastech: 

 

Materiálová řešení pro zrychlení inovací a zajištění vedoucí pozice na trhu. 
 
Designová, logistická a procesová expertiza pro vyšší efektivnost. 
 
Důraz na vytváření dlouhodobých vztahů založených na vynalézavosti, důvěře a průběžném zlepšování. 
 
 

Usilujeme o vzájemný prospěch – o nic méně než je špičkový výsledek. 
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DESKY LEXAN SOLAR CONTROL IR  

 

Transparentní polymerové zasklení snižuje přehřívání interiéru  

při zachování nejvyšší úrovně propustnosti světla. 

Slyšíme na zájem našich zákazníků o špičkovou energetickou účinnost. Skupina SABIC transparentních 

zasklívacích produktů se solární kontrolou snižuje propustnost slunečního záření a zároveň nabízí vysokou 

propustnost světla. Polykarbonátové desky jsou k dispozici v pevné i komůrkové variantě. Významně snižují 

náklady na energii pro chlazení a osvětlení budov. 

Jak pevné, tak komůrkové desky jsou vynikajícími kandidáty pro střešní kopule, světlíky, průchody, zimní zahrady 

a další architektonické prvky, které vyžadují vysokou hladinu prosvětlení bez nežádoucího zvýšení tepla. Mimo to 

mohou být pevné desky použity pro veřejné dopravní aplikace, jako je například železniční a autobusové zasklení.  
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ZASKLENÍ SOLAR CONTROL 
 

Desky LEXAN Solar Control poskytují přístup ke světlu a zároveň blokují teplo. 

 

Současný architektonický trend podporuje výrazné zasklení, které umožňuje vysoký prostup přirozeného světla, a to jak 

z estetických důvodů, tak pro snížení energetické náročnosti pro osvětlení interiéru. Nicméně, intenzivní využívání velkých 

zasklených ploch může vést k rychlému výhřevu interiéru v důsledku průniku téměř infračerveného (IR) záření skrz zasklení, 

obzvláště v horkých a slunečných podnebných podmínkách. Ve výsledku tento efekt může zvýšit náklady na energii pro chlazení 

budovy. 

 

Dřívější typy polymerového zasklení se solární kontrolou používaly nástřik nebo koextrudovanou vrstvu na jedné vrstvě desky 

jako absorpci IR záření. Tato vrstva nebo nátěr však snižovala průhlednost desky a tím i prostup světla. Architekti byli nuceni u 

polymerového zasklení volit mezi čirou deskou anebo solární kontrolou, pokud se chtěli vyhnout použití drahého skla. 

 

 
OBRÁZEK 1: 

Unikátní patentovaná pryskyřicová přísada v LEXAN Solar Control IR listu selektivně oddělí IR záření z viditelného světla. 

 

  

 

Obrázek 2 
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LEXAN plné i komůrkové desky mají nejvyšší propustnost ve viditelném spektru světla. 

 

 

 

 

Obrázek 3 

LEXAN Solar Control IR deska selektivně blokuje téměř infračervené záření, a proto snižuje hromadění tepla. 
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VÝHODY 
 

 

AŽ 40% ÚSPORY ENERGIE 

 

SABIC modelová studie spotřeby energie ve Welch Technology Center v Indii ukazuje, že pomocí LEXAN Solar Control IR desek lze významně 

redukovat hromadění tepla v interiéru, což může vést k 25 až 40% úsporám energie v prostředí s kontrolovanou teplotou. 

 

Na obrázku 4 je znázorněna relativní roční spotřeba energie pro udržení teploty v místnosti mezi 20 a 27 °C, při použití několika různých 

materiálů. LEXAN Solar Control IR vykazuje nejnižší spotřebu energie ve srovnání s jinými řešeními. 

 

 

Výsledek se může lišit dle daného projektu stavby, odlišného klimatu či topné/chladící technologie. SABIC vyvinul kalkulační nástroj  

pro odhad úspor energie v závislosti na některé z těchto proměnných. Pro odhad možných úspor pro váš projekt se na nás obraťte. 
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ZASKLENÍ PRO KONTROLU TEPLOTY 

Graf 5  

 

LT  

 

ST 

 

LSGR  

 

SC 

 
Standardní LEXAN pevná deska 3 mm  

0,88  0,68  1,02  0,99 

LEXAN Solar Control IR pevná 

deska 3 mm  
0.61  0,51  1,21  0,58 

Standardní sklo 3 mm  

 
0,91  0,86  1,06                    

  

1,0 

Nízkoemisní (Low E) ‡ sklo 3 mm  0,85  0,63  1,35  0,72 

Standardní čirá LEXAN komůrková 

deska 16 mm *  
0,74  0,78  0,94  0,89 

LEXAN Solar Control IR komůrková 

deska 16 mm *  

 

0,55  

 

0,52  

 

1,05  

 

0,60 

 

‡ Nízkoemisní sklo (Low-E) je čiré sklo, které bylo potaženo mikroskopicky tenkou vrstvou kovového oxidu 
* Měření se provádí podle normy ISO 9050 (NEN - EN410) 

 

Srovnání prostupu světla (LT), prostupu slunečního záření (ST) a poměrného solárního zisku (LSGR). K udržení vysokého prosvětlení je 

třeba udržet vysokou hodnotu LT. Na druhou stranu, pro snížení tepla vstupujícího do budovy, se musíte dostat na nízkou propustnost 

slunečního záření (ST), a tím držet solární faktor co nejvýše (SF> 1). SC je stínící koeficient = ST / 0,87. 

 

LEXAN SOLAR CONTROL IR zcela mění pohled na zasklení s kontrolou teploty 

Zasklení SABIC s teplotní kontrolou využívá inovativní technologické metody. Namísto předchozích poloprůhledných či mléčně zakalených 

výrobků, jsou desky Lexan Solar Control IR transparentní se světle zeleným nádechem, který blokuje v téměř infračervené záření, ale 

zároveň propouští vysoké množství světla. 

 

Namísto nákladného a křehkého potahování, které se může poškodit během manipulace a instalace, používáme ke kontrole teploty 

patentovaná aditiva na bázi pryskyřice. Jelikož tato aditiva jsou inertní vůči polymerům, solární ochrana je trvalá a desky mají UV ochranu 

z obou stran, což pomáhá předejít ztrátám při chybách během instalace. 

 

DOSTUPNOST PRODUKTŮ 

 

Pevná deska se prodává pod názvem LexanExell D ™ Solar Control IR deska, a komůrková verze se nazývá Lexan Thermoclear Solar 

Control IR deska.  Panely Lexan Solar Control IR jsou k dostání ve všech standardních tloušťkách a rozměrech. Pevné i komůrkové 

zasklení Lexan nabízí mimořádnou svobodu při návrhu budov i interiérů díky schopnosti být ohýbán za tepla i za studena, aniž by materiál 

ztratil svou odolnost vůči povětrnostním podmínkám. Na oba typy desek se vztahuje 10LETÁ ZÁRUKA proti ztrátě solární ochrany, 

zažloutnutí a rozbití krupobitím. Pro více informací kontaktujte svého obchodního zástupce FTP Plastics.



 

 

 

KONTAKT 
 

 

FTP Plastics, s. r. o. 

ČSA 730 

783 53 Velká Bystřice 

IČ: 25354418 DIČ: CZ25354418 

www.ftpplastics.cz 

 

 

Pobočka Praha 

 

FTP PLASTICS, s.r.o. 

Průmyslová 436 

267 01 Králův Dvůr 

+420 602 542 895 

prodej@ftpplastics.cz 

 

 

Pobočka České Budějovice 

 

FTP PLASTICS, s.r.o. 

Okružní 2615 (areál MANE) 

370 01 České Budějovice 

+420 387 314 750 

prodej@ftpplastics.cz 
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DESKY LEXANTM THERMOCLEARTM

PRODUKTOVÝ PRŮVODCE



LEXAN™ THERMOCLEAR™ DUTINKOVÉ DESKY - PRODUKTOVÝ LIST
DOSTUPNÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY

•  LEXAN™ THERMOCLEAR™ 2UV Plus je standardní povrchová  
úprava, která se aplikuje na obě strany desek. Materiál tímto
získává excelentní UV stabilitu a odolnost vůči povětrnostním 
podmínkám.         

THERMOCLEAR SUNXP je povrchová úprava, která ještě 
více umocňuje odolnost produktu vůči povětrnostním vlivům. 
Tyto vlastnosti jsou kryty 15 letou zárukou, kterou nabízí výrobce 
SABIC na tento produkt.
THERMOCLEAR DRIPGARD je povrchová úprava, která při 
aplikaci na vnitřní straně produktu vytváří speciální vodoodpudi-
vou vlastnost.  Kapky vody se rozdělí a stečou dolů ke stranám 
desky.
SOLAR CONTROL IR (SCIR) - významně redukuje propustnost 
solárního záření z dopadajícího slunečního svitu a zároveň 
udržuje vysokou propustnost světla.

• 

DOSTUPNÉ STRUKTURY / TLOUŠŤKY

• 2 komorová obdélníková struktura, nejzákladnější dutinková
struktura.
Dostupné tloušťky: 4,5; 6; 8 a 10 mm. 

• 3 komorová tunelová struktura, hlavní vlastnost produktu
je tepelná izolace. 
Dostupná tloušťka: 10 mm.

• 5 komorová tunelová struktura, hlavní vlastnost produktu
je tepelná izolace.
Dostupná tloušťka: 10 mm.

• 5 komorová X struktura, hlavní vlastnost produktu
je tuhost a zatížitelnost. 
Dostupné tloušťky:  16, 20, 25 a 32 mm.

• 9 komorová X struktura, hlavní vlastnost produktu
tepelná izolace a nízká hmotnost.
Dostupné tloušťky:  16, 20, 25 a 32 mm.

• LEXAN THERMOCLICK™ deska, hlavní vlastnost produktu
je jednoduchá, rychlá a snadná instalace.
Dostupné tloušťky: 40 mm (500 mm šíře) 
a 50 mm (1000 mm šíře).

• LEXAN THERMOPANEL™  deska, hlavní vlastnost produktu
je excelentní kompatibilita s existujícími kovovými sendvičovými
střešními panely. Dostupné v 30 mm tloušťce, 4 komorové a 3X struktuře.

STANDARDNÍ NABÍDKA

DOSTUPNÉ BARVY• 

• 

Standardní nabídku produktů můžete objednat u našich 
obchodních zástupců. Při poptávce tloušťky nebo struktury, 
která není součástí tohoto produktového listu, se obraťte 
na Vašeho obchodního zástupce FTP Plastics.
Všechny nabízené dutinkové produkty Sabic jsou kryty 
zárukou - přesné znění najdete v záručních podmínkách.

3 KATEGORIE:

Standardní barvy mají standardní minimální objednací množství 
dle aktuálních podmínek SABIC (kontaktujte svého obchodního 
zástupce pro aktuální údaje).

Barvy na zakázku jsou vyráběny při minimální objednávce 3 
tuny a příplatek za barvu bude připočten k Vaší aktuální 
ceníkové ceně. Zkontaktujte svého obchodního zástupce pro 
aktuální údaje.

Všechny ostatní barvy, které nejsou uvedeny v seznamu 
dostupných barev na straně 4 mají minimální objednací 
množství 5MT.
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LEXAN™ THERMOCLEAR™ DUTINKOVÉ DESKY - PRODUKTOVÝ LIST



#

LT2UV452RS10 4,5 2100 3000 - 13000 1,0 6 3,86 83 67 83 70

LT2UV62RS13 6 1200-2100 3000 - 13000 1,3 6 3,56 82 66 82 69

LT2UV82RS15 8 1200-2100 3000 - 13000 1,5 10 3,26 81 64 82 68

LT2UV102RS17 10 1200-2100 3000 - 13000 1,7 10 3,02 81 64 80 68

LT2UV163TS27 16 980-1200-2100 2000 - 13000 2,7 20 2,27 74 63 78 69

LT2UV105R175 10 2100 3000 - 13000 1,75 8 2,48 65 60 65 59

LT2UV165X26 16 980-1200-2100 3000 - 13000 2,6 20 1,88 59 51 58 52

LT2UV205X32 20 1200-2100 3000 - 13000 3,2 20 1,69 58 50 66 51

LT2UV255X34 25 1200-2100 3000 - 13000 3,4 20 1,51 57 49 65 54

LT2UV325X38 32 980-1200-2100 3000 - 13000 3,8 20 1,32 55 48 65 48

LT2UV169X 16 980-1200-2095 3000 - 13000 2,5 20 1,77 54 47 54 49

LT2UV209X 20 980-2095 3000 - 13000 2,8 20 1,59 53 47 53 50

LT2UV259X 25 980-1200-2095 3000 - 13000 3,0 20 1,40 51 44 52 47

LT2UV329X38 32 980-1200-2095 3000 - 13000 3,8 20 1,20 - - - -

LTP30E4RS34 30 945 3000 - 13000 3,4 20 1,58 67 52 76 67

LTP30G3X36 30 1145 3000 - 13000 3,6 20 1,57 70 67 67 63

LTC404X4000 40 500 3000 - 13000 4,0 40 1,27 55 46 57 51

LTC509X 50 1000 3000 - 13000 5,15 21 1,00 47 37 50 45

U-hodnota je založena na hodnotách vypočtených společností SABIC dle normy ISO 10077 (EN 673) 

Propustnost světla a propustnost solárního záření se zakládají na ISO 9050 (EN 410) a byly měřeny na vzorcích 600 x 600 mm. 

Propustnost solárního záření vydělená 100 se rovná koe�cientu „Solar Heat Gain Coe�cient“ (SHGC) nebo g-hodnotě. 

4

6

Tvar U a H 8

10

16

LPUVH6 U = 2100, H = 6000

LPUVU8/LPUVH8 U = 2100, H = 6000

LPUVH4 U = 2100, H = 6000

LPUVU10/LPUVH10 U = 2100, H = 6000

LPUVU16/LPUVH16 U = 2100, H = 6000

LEXAN™ THERMOCLEAR™ DUTINKOVÉ DESKY - MATERIÁLOVÉ VLASTNOSTI
Struktura Označení Tloušťka

(mm)
Šířka
(mm)

Délka
(mm)

Hmotnost
(kg/m2)

Vzdálenost
žeber
(mm)

U - hodnota
ISO 10077
(W/m2K)

Propustnost světla
Čirá 112

(%)

Propustnost světla
Opálově bílá 

WH7A092X  (%)

Propustnost solárního 
záření - Čirá 112

(%)

Propustnost solárního záření
Opálově bílá WH7A092X  

(%)

2 komory, obdélníková struktura

3 komory, obdélníková struktura

5 komor, obdélníková struktura

5 komor, X struktura

9 komor, X struktura

Deska THERMOPANEL

Deska THERMOCLICKTM

Struktura OznačeníTloušťka (mm) Délka (mm)Pro�l

Tvar U a H

Tvar U a H

Tvar U a H

Tvar H

Tvar H

3



LEXAN™ THERMOCLEAR™ DUTINKOVÉ DESKY - DOSTUPNÉ BARVY

 

112 Čirá

WH7A092X Opálově bílá

515055 Bronz

81002 Opálově bílá BL6C024T THERMOCLICK™ deska modrá

8045 Opálově bílá GN7C018T THERMOCLICK zelená

WH5C060X Opálově bílá VT5C010T THERMOCLICK �alová

SOFTL Opálově bílá „Soft lite“ RD7C005T THERMOCLICK červená

215102 Modrá OR6C012T THERMOCLICK oranžová

31923 Zelená YW9C007T THERMOCLICK žlutá

715081 Šedá GN8B038T Standardní SCIR zelená

GN8B038T SCIR zelená BL8B089T Standardní SCIR modrá

BL8B089T SCIR modrá GY5B422T Standardní SCIR šedá

GY5B422T SCIR šedá

Standardní barvy

Kód barvy Popis

Barvy na zakázku
Kód barvy Popis

Standardní barvy THERMOCLICK

Kód barvy Popis

4



#

4,5 mm X

6 mm X

8 mm X

10 mm X X

16 mm X X X

20 mm X X

25 mm X X

30 mm X

32 mm X X

40 mm X

45 mm

50 mm X

55 mm

Jsou možné i jiné struktury pro speci�cký projekt, v případě poptávky kontaktujte svého produktového manažera.

5

2 komorová 
obdélníková struktura

3 komorová 
tunelová struktura

5 komorová 
obdélníková struktura

5 komorová 
X struktura

9 komorová 
X struktura

THERMOCLICKTM 

deska THERMOPANEL

LEXAN™ THERMOCLEAR™ DUTINKOVÉ DESKY - PŘEHLED NABÍZENÝCH STRUKTUR



#

LEXAN™ THERMOCLEAR™ DUTINKOVÉ DESKY - PRŮVODCE

Povrchová úprava Plus Standardní UV povrchová úprava

Povrchová úprava SunXP Vylepšená UV povrchová úprava

Povrchová úprava Dripgard™ Povrchová úprava proti kapkám

Plus Plus Standard LT2UV Neutrální Červená Žlutá

Plus Dripgard™ Standard LTD Modrá Zelená

SunXP SunXP Standard LT2XP Zelená Červená

SunXP Dripgard™ Standard LTDXP Zelená

6

Možnosti povrchové úpravy

Vrchní strana Spodní strana Hmotnost (kg/m2)

Barevná vrstva

Spodní 
strana

Vrchní 
strana

Zelená

Neutrální

Neutrální

Neutrální

Transportní 
páska



LEXAN™ THERMOCLEAR™ DUTINKOVÉ DESKY - PRŮVODCE

4.5m m 6m m 8 m m 10 m m 16m m 20 m m 25m m 32m m 40 m m 45m m 50 m m 55m m

980 -- -- -- -- 25 20 20 -- -- -- -- --

1050 -- 60 45 40 25 -- 20 -- -- -- -- --

1200 -- 60 45 40 25 20 20 -- 17 15 13 10

2100 80 60 45 40 25 20 20 -- -- -- -- --

40 m m 50 m m 945 32 4 50 x 2,1 m 20 x 6 m

500 50 -- 1000 32 6 50 x 2,1 m 20 x 6 m

1000 -- 20 1100 32 8 50 x 2,1 m 20 x 6 m

1150 32 10 50 x 2,1 m 20 x 6 m

16 50 x 2,1 m 10 x 6 m

Poznámka:  S ohledem na aktuální požadavek na velikost desek si společnost SABIC vyhrazuje právo na optimalizaci balení.

        Pokud zákazník vyžaduje na paletě jiné množství desek, než je optimalizovaný počet, bude účtován příplatek.

POČET DESEK NA PALETĚ

Desky Lexan THERMOCLEAR v délce 6 a 7 m

Desky Lexan THERMOCLICKTM Desky Lexan THERMOPANEL Lexan pro�ly s UV ochranou

Šířka (mm)

Šířka (mm)

Tloušťka Tloušťka Šířka (mm) Počet desek na paletě Tloušťka (mm) U-pro�ly H-pro�ly

 OBJEDNÁVEJTE NA 
Čechy : +420 311 909 050 - 3  |  Morava: +420 585 151 211- 2  

 
prodej@ftpplastics.cz
www.ftpplastics.cz

FTP PLASTICS, s.r.o.
PRAHA
FTP PLASTICS, s.r.o.
Průmyslová 436
267 01 Králův Dvůr
+420 602 542 895
prodej@ftpplastics.cz

ČESKÉ BUDĚJOVICE
FTP PLASTICS, s.r.o.
Okružní 2615 (areál MANE)
370 01 České Budějovice
+420 387 314 750
prodej@polycarbon.cz

OLOMOUC
FTP PLASTICS, s.r.o.
ul. ČSA 730, Velká Bystřice
783 53 Olomouc
+420 721 433 273
referent.ol1@ftpplastics.cz



Široký sortiment PE 1000, PE 1000 (recyklát) a PE 500 

Vysoká odolnost proti opotřebení

| 

| 

|  Vynikající kluzné vlastnosti 

| 

 

 

 

 

UMĚLÉ HMOTY Z POLYETYLENU 
PROFILAN ®PROlen  

Dobrá rozměrová stálost 

Odolnost vůči louhům i kyselinám

Lisovaná deska upravená hoblováním

Ideální nejen pro strojní průmysl a potravinářtví 

|

|

|

Čechy : +420 311 909 050 - 3  |  Morava: +420 585 151 211- 2  |  Slovensko:  +421 244 680 314

OBJEDNÁVEJTE NA 

Špičková kvalita  MADE IN GERMANY 



PROFILAN ®prolen Špičková kvalita  MADE IN GERMANY 

. 
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FERONA THYSSEN PLASTICS, s.r.o.
ul. ČSA 730, Velká Bystřice, 772 30 Olomouc
prodej@feronathyssen.cz
www.feronathyssen.cz

FTP Slovakia, s.r.o.
 Púchovská 14, 831 06 Bratislava
 feronathyssen@feronathyssen.sk

www.feronathyssen.sk

PROlen 6000 REIN PE-UHMW (PE 1000 1. jak.) 
Využívá se na stejné aplikace jako PE 1000 recyklát, navíc je 
preferován pro odvětví životního prostředí, chemie a v
potravinářském průmyslu (PE -UHMW- ~ 5,0 - 6,0 Mio / Mol)
 
I   Vysoká odolnost proti opotřebení
I   Vynikající kluzné vlastnosti, dobré tlumení hluku
I   Vysoká houževnatost při úderu i při nízkých teplotách

PROlen 500 REIN PE-HMWP (PE 500)
Často se používá v potravinářském průmyslu, zejména tam,
kde se zpracovává maso a ryby. Ostatní možnosti použití 
zahrnují kyvadlové dveře, nástěnné a nádveřní ochranné 
lišty v nemocnicích atd. (PE -HMW- > 0,5 Mio / Mol)

I   Výborné  mechanické a kluzné vlastnosti
I   Dobré tlumící vlastnosti a rozměrová stálost
I   Odolný vůči louhu i kyselině

PROlen 3000 RCM  PE-UHMW  (PE 1000 recyklát)
Využívá se zejména v obecném strojírenství, těžební a poháněcí 
technice, obalovém a nápojovém průmyslu a montážním 
a automatizačním průmyslu.  (PE -UHMW-~ 3,0 - 4,0 Mio / Mol)

I   Vysoká odolnost proti opotřebení
I   Vynikající kluzné vlastnosti, dobré tlumení hluku
I   Vysoká houževnatost při úderu i při nízkých teplotách

PROlen Confetti - Bunt (PE 500 recyklát)
Slouží všude tam, kde barva a vzhled nehrají roli a v popředí 
stojí technická funktionalita. (PE -HMW-> 0,5 Mio / Mol)

I   Dobré mechanické, kluzné, tlumící vlastnosti 
I   Odolný vůči louhu i kyselině, bez silikonu
I   Nenasává vodu

PROFILAN® je neměcký výrobce se špičkovými 
plně automatizovanými výrobními procesy, které 
využívají nejpokrokovější metodu Sinter - press. 
Ta zaručuje stálou vysokou kvalitu a hotový materiál 
téměř bez pnutí. Materiály se využívají pro aplikace 
v různých průmyslových odvětvích, jako je strojírenství, 
automatizace, dopravní technika, atd.

DODÁVANÉ ROZMĚRY, TLOUŠŤKY A BARVY

I    Standard 1020 x 2050 mm ( jiné rozměry na vyžádání)
I    Tloušťky od 3 do 250mm
I    PE 1000 a PE 500 se v provedení COLOR v 1. jakosti
     nabízejí také v dalších RAL barevných provedeních.  



Komůrkové polykarbonátové desky LEXAN

Objed.
číslo

Síla 
(mm) 

Počet 
stěn/UV  Typ Barva
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) Formát

 šířka × délka (m) 

0002

6 2W/2UV

čirá      

3,56 1,3

82 2,1 a 1,05 x 2, 3, 4, 5, 6, 7

0004 opál    66 2,1 x 2, 3, 4, 6, 7

0003 bronz    37 2,1 x 2, 3, 4, 5, 6, 7

0005

8 2W/2UV

čirá      
3,26

1,5

81 2,1 a 1,05 x 2, 3, 4, 5, 6, 7

0762 opál    64 2,1 x 2, 3, 4, 6, 7

0312 bronz    3,25 38 2,1 x 2, 3, 4, 5, 6, 7

0007

10

2W/2UV

čirá      

3,02 1,7

81 2,1 a 1,05 x 2, 3, 4, 5, 6, 7

0009 opál    64 2,1 x 2, 3, 4, 5, 6, 7

0008 bronz    35 2,1 x 2, 3, 4, 5, 6, 7

6162 Solar Control IR 38 2,1 x 4,3

3274 
5W/2UV

čirá
2,39 1,75

65 2,1 x 6

2761 opál 60 2,1 x 6

3594

16      9X/2UV

čirá      

1,77 2,5

54 2,095 x 6, 7

(N): nestandardní materiál, 
dostupnost po tel. ověření.

Oboustranný UV filtr  
u desek Lexan. 
Tloušťka 40 mm pouze  
na objednávku. 

Záruka na krupobití 
a stálobarevnost dle 
záručních podmínek 
výrobce.

Formáty na míru a ceny 
za formátování dle  
nabídky.
 

5142 opál    47
2,095 x 6, 7

5756 bronz    39

5765 (N) Solar Control IR 38 2,095 x 6, 7

5116
 25  9X/2UV

čirá      
1,4 3

51 2,095 x 6, 7

5767 opál    44 2,095 x 7

5900
  32 9X/2UV

čirá         
1,32 3,8

55
2,095 x 7

5901 opál    48

ODLEHČENÉ komůrkové DESKY 1 UV 
4356 4 čirá 3,9 0,7 84 2,1 a 1,05 x 1, 2, 3, 4, 5, 6

6465 6 čirá 3,6 1,1 82 2,1 x 6

5932
10

čirá 
3 1,3 84 2,1 x 3, 4, 6, 7

5903 bronz

KOMŮRKOVÝ POLYKARBONÁT 
 

I   VÝROBA SKLENÍKŮ 
I   VÝROBA PŘÍSTŘEŠKŮ
I   VÝROBA SVĚTLÍKŮ
I   VÝPLNĚ DVEŘÍ A VRAT
I   PROSKLENÍ OBJEKTŮ

 
 
I   vynikající tepelná izolace
I   nízká hmotnost
I   skvělá světelná propustnost  
I   jednoduchá manipulace 
 I   snadná instalace 

 KOMŮRKOVÉ DESKY S OBOUSTRANNOU 
 OCHRANOU VŮČI UV ZÁŘENÍ

2 WWW.FTPPLASTICS.CZ
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