
to folie, uniwersalne na
SZYBKOBIE¯NE  BRAMY
ROLOWANE i WAHAD£OWE
oraz ZAS£ONY  WSTÊGOWE ...,
jako zamkniêcia, przegrody ...
nawet w zamra¿alniach
A. DEFINICJA
TRANSFLEX to materia³ przezroczysty z uplastycznionego poli-
chlorku winylu* z dodatkami modyfikuj¹cymi jego podstawowe
w³aœciwoœci, o walorach u¿ytkowych w szerokim zakresie temperatur
od +50°C do -50°C, zale¿nie od rodzaju folii i jej przeznaczenia.
Produkowany jest w pasach i arkuszach o gruboœciach od 1 do 10 mm
i szerokoœciach od 75 do 2200 mm.
* Polichlorek winylu (PCW) to polimer uzyskiwany w procesie polimeryzacji
monomeru chlorku winylu. Jest to syntetyczny komponent wêglowodoru (z oleju
mineralnego) i chlorku (z soli), jeden ze starszych (1930 r.), wszechstronnie
sprawdzony rodzaj tworzywa sztucznego.

B. ZASTOSOWANIA
W budownictwie na:
• szybkobie¿ne bramy rolowane i bramy wahad³owe w obszarach

wewnêtrznych jako zamkniêcia w magazynach, halach, marke-
tach, œluzach transportowych, stacjach prze³adunkowych ... (folia
STANDARD).

DANE  TECHNICZNE NORMA JEDN. STANDARD ZBROJONE ¯EBERKOWE M2 TRUDNO- POLAR SUPER
TROPICAL ANTISTATIC ZAPALNE POLAR

Gêstoœæ 20°C DIN 53479 g/cm3 1,22 1,23 1,22 1,33 1,2 1,2
ASTM D792

Twardoœæ Shore’a DIN 53505 75 80 75 80 63 61

Wyd³u¿enie przy DIN 53455 % 340 380 340 280 390 420
rozci¹ganiu ASTM D638

Wytrzyma³oœæ na DIN 53455 daN/mm2 1,6 1,6 1,6 2 1,15 1,00
rozci¹ganie ASTM D638

Wyd³u¿enie po zerwaniu NFT 51034 % 68 60 68 60 76 80

Absorpcja wody DIN 53495 % -0,2 z wyj¹tkiem 0,1 -0,2 -0,2 0,2 -0,2
 antistatic

Przepuszczalnoœæ œwiat³a ASTM D1003 % >80 >80 >80 >80 >75 >75

Odpornoœæ na rozdarcie DIN 53363 daN/cm2 >50 700 >50 >65 >28 >28
DIN 53515

Miêknienie, pkt Vicat’a NFT 51021 °C 50 50 50 56 48 46

Odpornoœæ temperaturowa zakres u¿ytkowy °C +50 / -15 +50 / -15 +50 / -15 +50 / 0 +30 / -25 -15 / -50

Temperatury kruchoœci DIN 53372 °C -35 -35 -35 -20 -40 -65
(clash berg)

Izolacyjnoœæ dŸwiêkowa DIN 52210 dB >35 >35 >35 >35 >35 >35
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   Rozmaitoœæ folii* - przyk³ad
(ref 100) przezroczysta standard
(ref 100A) przezroczysta  zbrojona
(ref 100R) przezroczysta ¿ebrowana

(ref 108) przezroczysta  antymrozowa
(ref 180) przezroczysta  antystatyczna
(ref 127) przezroczysta antyinsektowa

¿ó³ta
* dostawa w zwojach lub arkuszach



• zas³ony wstêgowe w obszarach zewnêtrznych i wewnêtrznych jako
uzupe³niaj¹ce zamkniêcia wielkich otworów bramowych, oddzie-
lenia hal i powierzchni, wewnêtrzne przegrody dla separacji maszyn,
stanowisk pracy, dzia³ów ... (folia STANDARD).

• zas³ony wstêgowe w obszarach ch³odni (folia POLAR) i zamra¿alni
(folia SUPER POLAR) jako uszczelnienia wejœæ do komór ch³odni-
czych oraz przegrody przestrzeni zamra¿alni.

W motoryzacji na:

• zas³ony izolacyjne w samochodach ch³odniczych (folia POLAR).

C. W£ASNOŒCI

1. Materia³owe, w³aœciwe dla PCW
• elastycznoœæ i miêkkoœæ
• przezroczystoœæ
• izolacyjnoœæ cieplna i dŸwiêkowa
• odpornoœæ na wstrz¹sy i pêkanie
• nieprzepuszczalnoœæ gazów i wody
• przetwarzalnoœæ wtórna
• ekonomicznoœæ
• u¿ytecznoœæ i ³atwoœæ konserwacji

2. Specjalne, w³aœciwe dla TRANSFLEX
• odpornoœæ na promieniowanie (ulrafioletowe UV)
• odpornoœæ na niskie temperatury (do -50°C)
• w³aœciwoœci antystatyczne
• odpornoœæ ogniowa (M2 opóŸniony zap³on)
• nieprzyjaznoœæ dla insektów
• ró¿norodnoœæ kolorów
• wytrzyma³oœæ (wzmocnienia: ¿ebrowanie, zbrojenie)
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Prospekt nie jest atestem cech u¿ytkowych produktów,
podane dane techniczne maj¹ charakter informacyjny.

Nasz przedstawiciel


