techniflex
to folie, optymalne na
OBUDOWY, OK£ADZINY
i P£YTY ...
jako elementy t³umi¹ce
drgania, ha³as ...,
przeciwudarowe, odbojowe,
uszczelniaj¹ce ...
A. DEFINICJA
TECHNIFLEX to materia³ barwiony z uplastycznionego polichlorku
winylu* z dodatkami poprawiaj¹cymi jego w³aœciwoœci czyni¹c go
szczególnie odpornym na wstrz¹sy, pêkanie i rozdarcia.
Umo¿liwia to wykorzystywanie folii do produkcji mocnych a elastycznych elementów technicznych o ró¿nych wymiarach.
Produkowany jest w pasach i arkuszach o gruboœciach od 2 mm do
10 mm i szerokoœciach od 200 mm 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
Uniwersalnoœæ dziêki dobrym parametrom mechanicznym i szerokiemu zakresowi odpornoœci chemicznej.
• ochronne pasy bezpieczeñstwa najazdowych bram wahad³owych
• dolne zespo³y antywstrz¹sowe drzwi i bram przemys³owych
• zamkniêcie wlotów / wylotów œrodków transportu wewnêtrznego
• ochronne p³yty w kabinach do piaskowania
• ok³adziny przeciwiskrowe w kabinach szlifierskich
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• obudowy, ok³adziny t³umi¹ce ha³as (efektywnoœæ 35 dB)

Gêstoœæ przy 20°C

DIN 53479
ASTM D792

g/cm3

1,2-1,5

• przek³adki sprê¿yste uszczelniaj¹ce komory i naczynia

Twardoœæ Shore’a

DIN 53505

• wyk³adziny ochronne skrzyñ ³adunkowych pojazdów - wywrotek

Wyd³u¿enie przy
zerwaniu

DIN 53455
ASTM D638
NFT 51034

%

280-400

Wytrzyma³oœæ na
rozci¹ganie

DIN 53455
ASTM D638
NFT 51034

daN/mm2

1-2

Wyd³u¿enie po zerwaniu

NFT 51034

%

50-80

• podk³ady amortyzuj¹ce, t³umi¹ce drgania maszyn

• pokrycia sto³ów roboczych w przemyœle precyzyjnym i meblowym
• blaty sto³ów laboratoryjnych
• podatne, elastyczne elementy techniczne (wykrawane i zgrzewane) np. uszczelki, przek³adki, odboje, zderzaki, ³¹czniki
kszta³towe itp
• inne ...

Absorpcja wody

65-95

DIN 53495

%

-0,2

ASTM D1003

%

0

Odpornoœæ na rozdarcie

DIN 53515

daN/cm2

28-70

Miêknienie, pkt Vicat’a

NFT 51021

°C

46-60

u¿ytkowy zakres
temperaturowy

normalny
niski

+50 / -15
+30 / -25

DIN 52210

dB

>35

Przepuszczalnoœæ œwiat³a
(nieprzezroczystoœæ)

Odpornoœæ temperaturowa
Izolacyjnoœæ dŸwiêkowa

C. W£ASNOŒCI
1. Materia³owe, w³aœciwe dla PCW
• podatnoœæ na barwienie - szerokie spektrum barw
• elastycznoœæ i miêkkoœæ
• przezroczystoœæ lub nieprzezroczystoœæ
• izolacyjnoœæ cieplna i dŸwiêkowa
• odpornoœæ na wstrz¹sy i rozdarcia
• nieprzepuszczalnoœæ gazów i wilgoci
• przetwarzalnoœæ wtórna
• ekonomicznoœæ
• u¿ytecznoœæ i ³atwoœæ konserwacji
2. Specjalne, w³aœciwe dla TECHNIFLEX
• ró¿norodnoœæ kolorów
• nieprzezroczystoœæ
• odpornoœæ mechaniczna
• antystatycznoœæ
• odpornoœæ ogniowa

Rozmaitoœæ kolorów folii* - przyk³ad
(ref 150) szary
(ref 152) ¿ó³ty
(ref 153) czarny
(ref 154) niebieski
(ref 156) bia³y
(ref 159) zielony
(ref 161) czerwony
(ref 162) pomarañczowy
(ref 164) be¿owy

RAL 7001
RAL 1021
RAL 9005
RAL 5017
RAL 9003
RAL 6024
RAL 6013
RAL 2004
RAL 1013

* dostawa w zwojach lub arkuszach
Nasz przedstawiciel

extruflex
Prospekt nie jest atestem cech u¿ytkowych produktów,
podane dane techniczne maj¹ charakter informacyjny.

