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POLYBENZIMIDAZOL [PBI]

POLYAMIDIMID [PAI]

POLYETERETERKETON [PEEK]

je nejvyšší provedení strojírenského termoplastu, který je v souèasnosti k dispozici. 
Hlavní charakteristiky: extrémnì vysoká povolená pracovní teplota - na vzduchu 
310°C prùbìžnì s krátkodobým vzestupem na 500°C, extrémnì nízký koeficient 
lineární tepelné roztažnosti, skvìlý odpor proti vysoké energii radiace (rentgenové a gama záøení), pøirozenì nízká 
hoølavost, vysoká èistota z hlediska iontového zneèištìní, nízký odpar plynù (s výjimkou vody).

TORLON 5530 PAI (èerný)

 

Toto provedení vyztužené 30 % skelných vláken 
poskytuje vyšší tuhost, pevnost a odpor proti teèení než 
TORLON 4203 PAI. Je velmi vhodný pro stavební 
aplikace se statickým zatížením pøi dlouhodobé vysoké 
teplotì. K tomu vykazuje skvìlou rozmìrovou stabilitu až 
do 260°C, což jej èiní nejoblíbenìjším materiálem na 
pøesné souèásti v elektronice a v polovodièovém 
prùmyslu.

TORLON 4203 PAI (žluto - okrový)

TORLON 4301  PAI  (èerný)

nabízí nejlepší tvrdost a vrubovou houževnatost ze všech 
provedení TORLONù PAI. Z dùvodu velkého vnitøního 
tepelného odporu, velké rozmìrové stálosti a dobré 
obrobitelnosti je velmi oblíbený na pøesné díly high-tech 
zaøízení. Jeho dobré elektricky izolaèní a dielektrické 
vlastnosti navíc poskytují množství možností v oboru 
elektrických souèástí.

Pøídavek PTFE a grafitu poskytuje vysokou odolnost proti 
opotøebení a nízký koeficient tøení v porovnání
s provedením bez plniva. TORLON 4301 PAI také 
poskytuje vynikající rozmìrovou stabilitu v širokém 
rozsahu teplot. Toto provedení vyniká v drsných 
podmínkách pùsobících opotøebení jako jsou nemazaná 
ložiska, tìsnìní, ložiskové klece a souèásti kompresorù
s pøímoèarým vratným pohybem.

KETRON PEEK - 1000 pøírodní (nahnìdle šedý, èerný)

KETRON PEEK - HPV (èerný)

KETRON PEEK - GF 30 (nahnìdle šedý)

Je vyrábìn z prvotní polyetereterketonové pryskyøice
a nabízí nejvyšší houževnatost a rázovou pevnost ze 
všech druhù KETRONù. KETRON PEEK - 1000 pøírodní 
a èerný mùže být sterilizován všemi konvenèními 
metodami (pára, suchý ohøev, etylen-oxid a záøení gama).

Pøidáním PTFE, grafitu a uhlíkových vláken je výsledný 
KETRON PEEK s ložiskovou jakostí. Jeho vynikající tøecí 
vlastnosti (nízké tøení, dlouhá životnost na opotøebení
a vysoké limity PV) èiní tento materiál ideálním
pro aplikace se zvýšeným opotøebením a tøením.

Tento materiál vyztužený 30 % skelných vláken nabízí 
vyšší tuhost, pevnost a odpor proti teèení než KETRON 
PEEK - 1000 a má mnohem lepší rozmìrovou stálost. Je 
ideální pro stavební aplikace nesoucí velká statická 
zatížení po dlouhé èasové úseky pøi zvýšených teplotách.

KETRON PEEK - CA30 (èerný)

Tato jakost vyztužená 30 % uhlíkových vláken kombinuje 
dokonce ještì lépe mechanické vlastnosti (vyšší modul - 
E, mechanická pevnost a odpor teèení) než KETRON 
PEEK - GF30 s optimální odolností proti opotøebení. 
Kromì toho poskytuje uhlíkové vlákno 3,5x vyšší tepelnou 
vodivost než nevyztužený PEEK - odvádí tak rychleji 
teplotu z povrchu ložiska.
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PPSU 1000, PEI 1000, PSU 1000

[

[

POLYFENYLENSULFID [PPS]

POLYFENYLSULFON, POLYETERIMID, POLYSULFON

TECHTRON HPV PPS polyfenylensulfid (PPS)
je vyztužený, vnitønì mazaný polokrystalický polymer 
vyvinutý k zúžení rozdílu v provedení a cenì mezi obìma 
skupinami (napø. PA, POM, PETP) a špièkovými 
pokrokovými technickými plasty (napø. PBI, PI, PAI, 
PEEK)

TECHTRON HPV PPS  (tmavì modrý)

pøedstavuje vynikající kombinaci vlastností zahrnující odolnost proti opotøebení, únosnost a rozmìrovou stabilitu, pøi 
vystavení chemikáliím a vysoké teplotì prostøedí. Díky rovnomìrnému rozptýlení vnitøního maziva vykazuje TECHTRON 
HPV PPS nejen vynikající odolnost proti opotøebení, ale i nízký koeficient tøení. 

PPSU 1000 (èerný)

Dodávané profily PPSU 1000 jsou vyrábìny z pryskyøice 
RADEL R. Tento materiál poskytuje vyšší rázovou 
pevnost a chemickou odolnost než PSU 1000 a PEI 1000. 
Má také vysokou hydrolytickou odolnost - je vpodstatì 
neomezenì sterilizovatelný. Tato skuteènost jej èiní 
skvìlým pro použití na lékaøské pøístroje, které jsou 
vystaveny opakovanému autoklávování parou.

PEI 1000 pøírodní (jantarový, prùsvitný)

Polotovary z PEI 1000 jsou vyrábìny z pryskyøice ULTEM 
R.Tento polymer charakterizuje kombinace skvìlých 
tepelných, mechanických a elektrických vlastností spolu
s nízkou hoølavostí, což jej èiní  obzvláš• vhodným
pro elektrické izolátory. Díky dobré hydrolytické odolnosti 
se používá také pøi výrobì lékaøských a analytických 
pøístrojù.

PSU 1000 pøírodní (žlutý, prùsvitný) 

Polotovary z PSU 1000 jsou vyrábìny z UV-nestabilizované polysulfonové 
pryskyøice. To nabízí vynikající stabilitu radiace, nízkou úroveò iontového zneèištìní 
a dobrou chemickou a hydrolytickou odolnost. Èasto nahrazuje polykarbonát, když je 
požadována zvýšená tepelná a chemická odolnost. PSU 1000 je bìžnì užíván
u zaøízení na výrobu potravin.

PVDF 1000[ POLYVINYLIDENFLUORID [PVDF]

 MAXIMÁLNÍ POVOLENÁ PROVOZNÍ TEPLOTA NA VZDUCHU
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TECHTRON HPV PPS

Je vysoce krystalický nevyztužený fluoropolymer, spojující dobré mechanické, termické a elektrické vlastnosti s 
vynikající chemickou odolností. Vykazuje dobrou mechanickou pevnost, tuhost a odolnost proti teèení pøi vysoké 
maximální pøípustné provozní teplotì (150°C), vynikající chemickou a hydrolytickou odolnost, vynikající odolnost proti 
vlivùm poèasí, UV záøení a pronikavé radiaci, dobré kluzné vlastnosti a odolnost proti opotøebení, dobré elektroizolaèní 
vlastnosti, je fyziologicky inertní (vhodný i pro styk s potravinami), má velmi dobrou rozmìrovou stálost a inherentní 
nízkou hoølavost.

špickové plasty



FLUOROSINT[
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PLNÌNÝ POLYTETRAFLUORETYLEN [PTFE]

SEMITRON ESd

Tato skupina staticky disipativních plastù je navržena pro aplikace, kde vznikají problémy
s elektrickým výbojem - tyto materiály poskytují øízené vybíjení statických nábojù.
Výrobky ze SEMITRONu ESd jsou pøirozenì ztrátové bez ohledu na atmosférické jevy 
(napø. vlhkost) a bez použití povrchových prostøedkù pro zajištìní ztrát. Protože 
SEMITRON ESd 225, SEMITRON ESd 410 a SEMITRON ESd 500 neobsahují uhlík nebo 
grafitový prášek k dosažení elektrostatické ztráty, nedochází k problematickému 
naleptávání povrchu.

SEMITRON ESd 225 - staticky ztrátový POM (béžový)

SEMITRON ESd 410 - staticky ztrátový PEI (èerný) 

je acetal založený na staticky ztrátovém materiálu, ideální 
pro použití pøi manipulaci s citlivým materiálem. Jeho 
aplikace odstraòuje problémy s elektrickými výboji
v místech lidského dotyku. SEMITRON ESd 225 je 
výborný pro manipulaèní vybavení pøi výrobì køemíkových 
destièek nebo pøi výrobì citlivých elektronických 
komponentù vèetnì desek plošných spojù.

disponuje skvìlými mechanickými vlastnostmi a vysokou 
tepelnou odolností (do 210°C). Dále vykazuje vynikající 
rozmìrovou stabilitu (nízký koeficient lineární tepelné 
roztažnosti a zanedbatelnou absorbci vody) a je ideální 
pro manipulaèní prvky v elektronickém a polovodièovém 
prùmyslu.

SEMITRON ESd 500 - staticky ztrátový PTFE (bílý)

tento slídou plnìný materiál pøedstavuje vynikající 
kombinaci vlastností jako nízké tøení, dobrá rozmìrová 
stabilita a elektrostatická ztrátovost. V pøípadì, kdy 
základní èistý PTFE mùže zpùsobovat elektrostatické 
problémy, SEMITRON ESd 500 poskytuje øízené vybíjení 
statických nábojù, pøièemž si zachovává typické vlastnosti 
PTFE jako jsou široká chemická odolnost a nízký 
koeficient tøení.

FLUOROSINT 500  /slonová kost/ (PTFE + slída)
tento fluoropolymer plnìný syntetickou slídou vykazuje 
vynikající mechanické vlastnosti kombinované se skvìlou 
chemickou a hydrolytickou odolností. Má také 9x vyšší 
odolnost proti deformaci pøi zatížení než neplnìný PTFE. 
Jeho koeficient lineární tepelné roztažnosti se blíží 
pomìru roztažnosti hliníku a èiní 20% PTFE bez pøímìsí. 
Je mnohem tvrdší než èistý PTFE, má lepší 
charakteristiky opotøebení a nižší koeficient tøení. 
FLUOROSINT 500 je také neabrazivní k vìtšinì 
materiálù,se kterými je v kontaktu.

FLUOROSINT 207 /bílý/
Složení suroviny užívané k výrobì FLUOROSINTu 207 je 
vhodné pro styk s potravinami dle pravidel EU/FDA.
V kombinaci s dobrými mechanickými vlastnostmi 
FLUOROSINTu a vynikající chemickou a hydrolytickou 
odolností nabízí tento materiál èetné možnosti použití
v potravináøském, farmaceutickém prùmyslu
a zdravotnictví.

 KOEFICIENT LINEÁRNÍ TEPELNÉ ROZTAŽNOSTI - CLTE

TORLON 4203 PAI

TORLON 1301 PAI

TORLON 5530 PAI

KETRON PEEK-G
F30

KETRON PEEK-H
PV

TECHTRON HPV PPS

FLUOROSINT 500

KETRON PEEK-C
A30

KETRON PEEK-1000

te
p

lo
ta

 (
°C

)

OCEL

HLIN
ÍK

CELAZOLE PBI

VESPEL SP-1

PEI 1
000

PSU 1000

10

0

12

24 25

50

30
25 25

50

30 30
25

55

20

30

40

50

60

570X10

60

45

60

45

PPSU 1000

špickové plasty



po lo tova ry z t echn i ckých p l as tù

ODOLNOST PROTI OTÌRU - mìøeno na tribo systému

DYNAMICKÝ KOEFICIENT TØENÍ - mìøeno na tribo systému

TUHOST V ZÁVISLOSTI NA TEPLOTÌ - odvozeno z DMA køivek

zkušební podmínky:

- pøítlak:
- rychlost: 0,33 m/s
- drsnost povrchu ocel. kotouèe
  Ra = 0,9µm
- celková dráha zkoušky: 28 km
- normální prostøedí
  (vzduch, 23°C / 50% RH)
- nemazáno

zkušební podmínky:

- pøítlak:
- rychlost: 0,33 m/s
- drsnost povrchu ocel. kotouèe
  Ra = 0,9µm
- celková dráha zkoušky: 28 km
- normální prostøedí
  (vzduch, 23°C / 50% RH)
- nemazáno
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