
Materialbeskrivning

HDPE

HDPE är en delkristallinisk 
ogenomskinlig termoplast, 
som har en god beständighet 
mot många kemikalier och 
fukt. PE har en hög slagseghet 
och isoleringsförmåga. Vissa 
typer har en mycket låg 
friktionskoefficient.

HDPE används som bäst 
mellan -60°C till +80°.

HDPE uppfyller RoHS-direktiv.

• Stor seghet, även vid låga 
temperaturer

• Goda slitegenskaper
• God resistens mot 

utmattning
• Stor täthet gentemot 

vattenånga. HDPE är 
beständig mot många 
organiska lösningsmedel.

PE

PE - Polyeten är den vanligaste 
termoplasten och används 
i produkter som rör, kablar, 
plastpåsar, plastfolie och 
flaskor. Polyeten är elastiskt 
och absorberar inte vatten 
samt har goda mekaniska 
egenskaper och tål kontakt 
med många olika ämnen.

Polyeten har hög elasticitet för 
temperaturer ned till -60°C.
Är beständigt mot bland annat 
ammoniak, kromsyra, citron-
syra, järnklorid, fluorkiselsyra, 
formaldehyd,

• Utmärkt slagseghet 
över ett brett 
temperaturområde

• Låg vattenabsorption
• Goda elektriska 

egenskaper
• Låg friktionskoefficient
• God kemikalieresistens
• Stor längdutvidgning

PP (Polypropylen)

PP används ofta som material 
till burkar och flaskor. Det är 
en delkristallinisk icke-transpa-
rent termoplast som utmärker 
sig genom god beständighet 
gentemot många kemikalier. 

PP används som bäst mellan 
+5°C till +85°. Inte beständig 
mot oxiderande medier och 
kolväten. Hydrolysbeständig.

Uppfyller RoHS-direktiv.

• Hög slagstyrka
• God utmattningsstyrka
• Materialet har tendens till 

kallflytning
• Vid minustemperaturer 

blir PP sprött
• PP är känt för sin ”goda 

gångjärnsfunktion”
LDPE

Tack vare LDPE-plastens högre 
mekaniska motståndskraft 
lämpar den sig väldigt väl för 
emballerande eller isolerande 
ändamål, och har mycket god 
stötdämpning. LDPE-plasten 
är tålig mot både värme 
och kemikalier, är lätta att 
försegla, infärga, samt relativt 
lättviktiga.

LDPE används som bäst mellan 
- 20°C till +90°. 

• Stor seghet, även vid låga 
temperaturer.

• Goda slitegenskaper.
• God resistens mot 

utmattning.
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ALU
Aluminiumlegeringen är 
förädlad till en ytterst tålig 
kvalitet som har en extremt 
hög styvhet och planhet. 
Aluminiumskivan är dessutom 
färskvattenbeständig och 
korrosionsfri. Den lackerade 
ytan är väderbeständig och 
därför är materialet ett bra val 
för skyltlösningar utomhus.

Aluminium används som bäst 
i temperaturerna -30°C till 
+70°C.

Materialet går att 
återanvändas och är 
miljövänligt .

• Hög styvhet
• Låg utvidgningskoefficient
• Rengöring av massiva 

aluminiumskivor får 
endast ske med neutrala 
rengöringsmedel. Slipande 
rengöringsmedel får inte 
användas

PVC
PVC är en amorf termoplast 
som har god beständighet 
mot många kemikalier. 
PVC har en god elektrisk 
isoleringsförmåga och låg 
vattenabsorption. Massiv PVC 
kännetecknas av god mekanisk 
styrka, styvhet, hårdhet och 
dimensionsstabilitet.

PVC används som bäst i 
temperaturerna -10°C till 
+60°C.

PVC uppfyller RoHS-direktiv.

• Hög styvhet
• Dimensionsstabil
• God slagstyrka
• Beständig mot många syror 

och baser, bensin, fett och 
oljor

PFA
PFA-fluorpolymerfolie 
tillverkas av perfluoralkoxy 
(PFA) polymer-råvaror. PFA 
har den högsta kontinuerliga 
användningstemperaturen 
(+260°C) av de smältbara 
flourpolymerfolier. Folien 
kan termoformas, svetsas, 
metalliseras och lamineras 
med en lång rad olika 
material. PFA-folien har goda 
dielektriska egenskaper, 
den högsta nivån av kemisk 
resistens och mycket god 
väderstabilitet.

PVC används som bäst i 
temperaturerna -240°C till 
+260°C. 

Kemisk resistent mot de 
flesta syror, baser och 
lösningsmedel.
Tål dock inte myrsyra, upplöst 
natrium och kalium.
Bra för utomhusbruk.
God transmission av UV- och 
infrarött ljus.
Låg genomtränglighet av 
lösningar, gaser, fukt och 
organisk ånga.

• PFA-folien har goda 
dielektriska egenskaper, 
den högsta nivån av kemisk 
resistens och mycket god 
väderstabilitet

• Super antistick-egenskaper
• Mycket låg 

friktionskoefficient
• Hög reptålighet och 

slagstyrka
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PS
PS är en amorf termoplast 
som kännetecknas av rimligt 
goda mekaniska egenskaper 
i form av god hårdhet och 
styvhet. Materialet har dessut-
om goda elektriskt isolerande 
egenskaper, är lätt att forma, 
har i klart utförande en god 
transparens (ca 90 % ljusge-
nomträngning).

 PS används som bäst i 
temperaturerna -40°C till 
+70°C.

Uppfyller RoHS-direktiv.

• God hårdhet och styvhet, 
goda formningsegenskaper, 
god slagstyrka (modifierad 
typ)

• Beständig mot svaga 
vattenlösningar med syra, 
baser och salter.

• Begränsad beständighet 
mot olja och fett

• Inte beständig mot 
lösningsmedel

PETG
PETG är ett material med 
mycket bra slaghållfasthet och 
har utmärkta varmformnings- 
och mekaniska egenskaper. 
PETG är amorfa material och 
därmed transparent i grund-
utförande. Materialen kan 
regenereras fullt ut.

• Utmärkta  
vakumformningsegenska-
per

• God hållfasthet vid låga 
temperaturer

• Lämpligt för livsmedels- 
applikationer

PPA
Polyftalamid är en semi-kris-
tallin delaromatisk termoplast 
med mycket goda högtem-
peraturegenskaper och kan 
användas kontinuerligt vid 
temperaturer upp mot 150° C. 
PPA har mycket goda mekanis-
ka egenskaper och hög styvhet 
vid förstärkning med glasfiber.

Kan användas kontinuerligt vid 
temperaturer upp mot 150° C.

• Semi-kristallin struktur 
med en glasomvandlings-
temperatur på 126° C och 
en smältpunkt på drygt 
300° C.

• Mycket goda mekaniska 
egenskaper som E-modul, 
draghållfasthet och  
krypegenskaper.

• God kemikalieresistens 
mot oljor, fetter, aromatis-
ka, och alifatiska kolväten. 
Begränsad mot starka syror

• Relativt låg fuktupptagning
• Goda nötnings- och  

friktionsegenskaper
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PTFE
PTFE är en högkristallinisk 
plast, som hör till gruppen 
fluorplaster. Materialet 
känns dock mest igen 
på den mycket låga 
friktionsegenskapen – lägst av 
alla plastmaterial. Även känt 
som teflon. PTFE har ypperlig 
kemikaliebeständighet mot 
syror, lösningsmedel och 
basiska ämnen och har goda 
elektriska- och dielektriska 
egenskaper, är UV-resistent, 
har ingen fuktabsorption 
och angrips inte av 
mikroorganismer.

PTFE används som bäst i 
temperaturerna -200°C till 
+260°C.

PTFE uppfyller RoHS-direktiv.

• Mycket låg 
friktionsegenskap

• Ringa styrka
• Kallflyter under belastning
• Dåliga slitegenskaper
• Ypperlig kemikalie-

beständighet mot syror, 
lösningsmedel och basiska 
ämnen. Materialet kan 
ångsteriliseras.


