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Naše nabídka obsahuje: 

• polotovary – tyče, desky, trubky, fólie, hranoly, přířezy, speciálně odlévané polotovary 

• finální výrobky – na základě Vaší výkresové dokumentace 

• konstrukci a výrobu forem pro odlévané výrobky z PUR 

• bezplatné poradenství 

Naše webové stránky Vám umožňují získat potřebné informace o dodávaných 

produktech, kontaktovat nás a zasílat nám informace o Vašich požadavcích. Rádi 

uvítáme Vaše požadavky na materiály, technickou pomoc, poradenství atd. 

www.tenart.cz

Vážení obchodní přátelé, 

dovolte, abychom Vám nabídli široký sortiment polotovarů a finálních výrobků z technických

plastů. Úspěšně působíme na trhu již druhou desítku let. Dodáváme obsáhlé portfolio 

technických plastů určené především pro obrábění. Náš technický a obchodní servis vychází 

maximálně vstříc potřebám a požadavkům zákazníků, například bezplatným poradenstvím. 



4 5

POLYAMID PA 6 G

Litý typ polyamidu vyráběný přímou polymerizací ve 

formách, možnost výroby velkých formátů a tvarových 

odlitků, materiál bez vnitřního pnutí, vyšší tvrdost oproti 

extrudovaným typům polyamidu, nízký koeficient tření,

velmi dobrá obrobitelnost, navlhavý.

Aplikační možnosti

Díky možnosti výroby velkých formátů je široce používán 

pro výrobu velkorozměrných ozubených kol, vaček, kla-

dek, kol, kluzná vedení. Při stavbě součástí konstrukčních 

strojů, bagrů, rypadel, buldozerů je používán pro ozubená 

kola, vodící a kluzná ložiska, atd.

Vyráběné modifikace

PA 6 G (slonová kost) – neplněný typ polyamidu, vysoká 

odolnost vůči otěru (dle prostředí), velmi vysoká odolnost 

proti únavě, nízký koeficient tření – pro kluzné aplikace

nevyžaduje maziva, klimaticky odolný, dobrá odolnost při 

nízkých teplotách 

PA 6 G HR (černá) – litý polyamid s přídavkem grafitu

a speciálního maziva, v porovnání s neplněnou modifikací

vyšší odolnost vůči nárazům a zvýšená samomaznost, 

lepší obrobitelnost, vyšší odolnost vůči UV záření, vyšší 

odolnost vůči otěru

PA 6 G OIL (žlutá) – litý polyamid s přídavkem 6% speci-

álního oleje, zlepšení samomaznosti a rázové odolnosti, 

snadné obrábění, nejnižší koeficient tření ze všech litých

polyamidů, nižší modul pružnosti, menší navlhavost ma-

teriálu 

PA 6 G MO (antracit) – litý polyamid s přídavkem disulfid

molybdenu, nízký koeficient tření, odolnost vůči UV záře-

ní,  zvýšená tuhost a tvrdost materiálu

PA 6 G LF (modrá) – litý polyamid vyráběn s přídavkem 

„pevného“ maziva, vysoká odolnost vůči únavě materiá-

lu, vysoká odolnost vůči otěru, samomaznost

PA 6 G HS (černá) – litý polyamid se stabilizátorem 

teploty, vyšší životnost materiálu, snížená teplotní oxidace 

materiálu, dobrá obrobitelnost, odolnost vůči UV záření, 

nízký koeficient tření

PA 6 G MAPA (červenohnědá) – modifikovaný typ polya-

midu se zvýšenou houževnatostí a rázovou odolností

Rozměrové řady:

PA 6 G PA 6 G HR PA 6 G MO PA 6 G OIL PA 6 G LF PA 6 G HS MAPA

Tyče ø 20 – 500 mm ø 20 – 500 mm ø 100 – 500 mm ø 100 – 500 mm ø 100 – 500 mm Ø 100 – 500 mm Ø 20 – 200 mm

Desky s. 10 – 100 mm s. 10 – 100 mm s. 10 – 100 mm s. 10 – 100 mm s. 10 – 100 mm s. 10 – 100 mm s. 10 – 50 mm

Trubky ø 150 – 520 mm ø 150 – 520 mm ø 150 – 520 mm ø 150 – 520 mm ø 150 – 520 mm Ø 150 – 520 mm –

tvarově odlévané díly, třískově obráběné díly
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POLYAMID PA 6 

Polokrystalický polymer polyamidu získávaný polymerizací 

kaprolaktamu, materiál vyráběn extruzí, produkt s vynikající-

mi mechanickými vlastnostmi a vysokými standarty kvality, 

vyšší navlhavost v porovnání s litým polyamidem.

Aplikační možnosti

Strojírenský průmysl, dopravní technika, hutnictví, textil-

ní, chemický, elektrotechnický průmysl, kluzná ložiska, 

ozubená a šneková soukolí, vačky, kladky, vodící lišty 

a válce, příruby, transportní válečky. 

Vyráběné modifikace

PA 6 (přírodní) – základní typ vytlačovaného polyamidu, 

odolnost proti otěru i v zatěžovaných prostředích, odolný 

vůči opotřebení, nízký koeficient tření, odolný vůči stár-

nutí a povětrnosti

PA 6 MG (černá) – polyamid 6 s přídavkem disulfid

molybdenu a grafitu, lepší kluznost, nízký koeficient tření

nevyžadující maziva, odolný proti stárnutí a povětrnost-

ním podmínkám

PA 6 GF 30 (černá) – polyamid 6 zesílený přidáním 30% 

skleněných vláken a grafitu, vysoce odolný vůči abrazi,

tlaku a ohybu, odolný vůči povětrnostním podmínkám 

a dobře odolný při nízkých teplotách

PA 66 (přírodní) – vyšší pevnost a tvrdost oproti polya-

midu 6, dobrá odolnost proti otěru, nízký koeficient tření

nevyžadující mazivo, snadné obrábění, odolný vůči stár-

nutí a klimatickým podmínkám

PA 66 GX (černý) – kopolymer nylonu s vynikající-

mi mechanickými vlastnostmi, odolný proti opotřebení 

i v náročném období, nízký koeficient tření, při kluzných

aplikací nevyžaduje maziva, odolný vůči UV-záření, snad-

né obrábění na CNC strojích

PA 66 GF 30 (černá) – polyamid 66 zesílený přidáním 

30% skleněných vláken, velmi vysoká pevnost a tuhost, 

vysoká odolnost vůči teplotám a UV-záření

PA 11 – polyamid přírodního původu, derivovaný z rici-

nového oleje, ve srovnání s ostatními typy polyamidu 

minimální navlhavost, menší odolnost vůči teplotám, 

materiál vhodný pro použití v potravinářství

Rozměrové řady:

PA 6 PA 6 MG PA 6 GF 30 PA 66 PA 66 GX PA 66 GF 30 PA 11

Tyče Ø 8 – 300 mm Ø 20 – 200 mm Ø 20 – 200 mm Ø 8 – 200 mm Ø 20 – 150 mm Ø 10 – 150 mm Ø 20 – 150 mm

Desky s. 0,5 – 100 mm
PA 6 G MO 
PA 6 G HR s. 10 – 100 mm s. 2 – 100 mm s. 10 – 60 mm s. 10 – 100 mm s. 10 – 60 mm

Trubky Ø 25 – 200 mm Ø 25 – 200 mm – Ø 25 – 200 mm – – –

třískově obráběné díly



8 9

POLYURETAN PUR

Výjimečná kombinace pružnosti, velká pevnost v natr-

žení a vysoká oděruvzdornost, vysoce stálý v benzínech 

a v ropných produktech, odolný vůči ozónu, třískově ob-

robitelný, spolehlivý i při vysokém zatížení.

Aplikační možnosti

Strojní díly, stírací lišty, břity sněhových pluhů, lopatky do 

míchaček betonu, bandáže kol, vyložení skluzů a dopadů 

sypkých hmot, pružiny, vysekávací desky a další.

Vyráběné modifikace

PUR 44 – materiál s menší odolností vůči trvalým defor-

macím, odolnost vůči oděru shodná s typem 15

PUR 15 – materiál vykazuje vyšší odolnost vůči trvalým 

deformacím, je vhodný pro výrobu pojezdových kol, trans-

portních kladek atd. 

Rozměrové řady:

PUR 44  
Tvrdost 60 – 90° ShA

PUR 15 
Tvrdost 70 – 90° ShA

Tyče Ø 10 – 200 mm Ø 20 – 428 mm

Desky s. 1 – 40 mm s. 1 –  40 mm

Trubky Ø 40/20 – 100/70 mm –

 tvarově odlévané díly za použití beztlakových forem (tvrdost 50 – 95° ShA); 
obráběné díly

Technický list

Vlastnost Jednotka 70° 80° 90° Norma

Tvrdost (5°) ShA 70 80 90 DIN 53505

Pevnost v tahu N/mm2 25 40 40 DIN 53504

Tažnost (10%) min. % 450 500 500 DIN 53504

Hustota g/cm3 1,25 1,25 1,25 DIN 53479

Odrazová pružnost % 40 45 40 DIN 53512

Deformace tlakem při 70 ̊ C/24 h % 15 20 25 DIN 53517

Deformace tlakem při 20 ̊ C/72 h % 10 15 20 DIN 53517

Odolnost proti oděru mm3 60 50 35 DIN 53516

Koeficient tření * 0,3 – 0,35 0,3 – 0,4 0,1 – 0,25

* Oproti broušené oceli při suchém tření, při mokrém tření hodnoty ještě výrazně klesají.  
* Uvedené hodnoty jsou měřené pro variantu materiálu PUR 44.  Hodnoty pro materiál PUR 15 je možné dodat na požádání. 
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POLYACETAL POM 

Krystalický polymer vyráběný polymerizací formaldehy-

du, široce používán pro výborné mechanické vlastnosti, 

minimální navlhavost a výborná obrobitelnost, vhodný na 

výrobu přesných dílů, dobrá chemická odolnost, schvále-

ný pro využití v lékařské a potravinářské technice. Dobré 

kluzné a otěrové vlastnosti, vysoká pevnost a tuhost, 

odolný proti hydrolýze, dobrý elektrický izolant, dobrá 

houževnatost, vysoce tepelně odolný.

Aplikační možnosti

Strojírenství, chemický průmysl, dopravní technika, po-

travinářství, elektrotechnický průmysl, kluzná ložiska, 

pouzdra, vodící lišty, díly pump, výztuhy. 

Vyráběné modifikace

POM C (přírodní a černá) – kopolymer acetalu, vyš-

ší odolnost vůči hydrolýze, vysoká odolnost vůči únavě 

materiálu, nízký součinitel tření, schválený pro použití 

v potravinářství, odolnost vůči horké vodě

POM H (přírodní) – homopolymer acetalu, díky vyššímu 

stupni krystality vykazuje materiál vyšší tvrdost a pev-

nost, vyšší odolnost vůči otěru, vyšší odolnost vůči tečení, 

menší odolnost vůči hydrolýze 

POM C PK (modrá) – kopolymer acetalu s přídavkem 

polyetylenu, nízký součinitel tření a odolnost vůči otěru, 

snížené mechanické vlastnosti oproti neplněnému acetalu

POM C TF (přírodní) – kopolymer acetalu s přídavkem tef-

lonových vláken, vysoká kluznost materiálu

POM C GF 30 (přírodní) – kopolymer acetalu zesílený při-

dáním 30% skleněných vláken, vysoká pevnost materiálu 

také při působení teplot

POM C AS (přírodní) – kopolymer acetalu v antistatickém 

provedení, ostatní parametry materiálu nezměněny 

POM C ELS (černá) – kopolymer acetalu, materiál s elek-

trickou vodivostí

Rozměrové řady:

POM – C POM – H POM – C PK POM – C TF POM C GF 30 POM C AS POM  C ELS

Tyče Ø 6 – 300 mm Ø 8 – 150 mm Ø 8 – 150 mm Ø 20 – 150 mm Ø 20 – 100 mm Ø 10 – 150 mm Ø 10 – 150 mm

Folie s. 0,5 – 1,5  mm – – – – – –

Desky s. 2 – 100 mm s. 10 – 60 mm s. 10 – 60 mm s. 10 – 60 mm – s. 8 – 50 mm s. 8 – 50 mm

Trubky Ø 25 – 500 mm – – – – – –

třískově obráběné díly
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POLYETYLENTEREFTALÁT PET

Vysoce pevný a tuhý termoplast, vysoká povrchová tvr-

dost a tuhost, velmi malá teplotní roztažnost, minimální 

navlhavost, dobrá chemická odolnost, vynikající kluzné 

vlastnosti a otěruvzdornost, fyziologicky nezávadný, vyšší 

odolnost vůči kyselinám oproti materiálu POM, neodolá-

vá horké vodě, možno svařovat a lepit. 

Aplikační možnosti

Mechanicky přesné dílce, uzávěry palivových nádrží, díly 

k čerpadlům, ozubená kola, pouzdra, elektrické izolanty, 

vodící váleček, kotoučová vačka, dílce v potravinářství. 

Vyráběné modifikace

PET (přírodní, černý) – nízký koeficient tření, vynikající

obrobitelnost, vysoká odolnost vůči únavě, vhodný pro 

mechanicky přesné součásti, neodolává dlouhodobě hor-

ké vodě, odolnost vůči UV záření u černého provedení

PET SL (světle šedá) – materiál s přídavkem tuhého ma-

ziva, snížený součinitel tření a vyšší odolnost vůči otěru, 

možno použít při větším zatížení

Rozměrové řady:

PET přírodní PET černá PET SL šedá

Tyče Ø 10 – 200 mm Ø 10 – 150 mm Ø 10 – 150 mm

Desky s. 8 – 100 mm s. 10 – 60 mm s. 8 – 100 mm

Trubky Ø 25 – 280 mm – Ø 25 – 280 mm

třískově obráběné díly
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POLYKARBONÁT PC

Čirý amorfní polymer, vysoká pevnost a tuhost i při níz-

kých teplotách, vysoká rázová houževnatost, dobré 

dielektrické vlastnosti, rozměrová stálost, nízká chemická 

odolnost, neodolává oleji a mazivům, fyziologicky nezá-

vadný, možnost lepení i sváření. 

Aplikační možnosti

Dílce s požadavkem na průsvitnost materiálu a rozměrovou 

stálost, dílce v elektroizolační technice.

Rozměrové řady:

PC čirá

Tyče Ø 10 – 200 mm

Desky s. 2 – 100 mm

třískově obráběné díly

POLYVINYLIDENFLUORID PVDF  

Fluoropolymer s vynikající chemickou odolností vůči ky-

selinám a zásadám, fyziologicky nezávadný – schválen 

pro styk s potravinami, široký teplotní rozsah použitel-

nosti od -30 °C do + 150 °C, odolný vůči povětrnostním 

vlivům a stárnutí, velmi dobré dielektrické vlastnosti, ne-

snadno hořlavý. 

Aplikační možnosti

Chemické přístroje, ventily, těsnění, zpětné klapky, tvarov-

ka, ozubená kola, jaderný průmysl, stavba čistých prostor.

Rozměrové řady:

PVDF přírodní

Tyče Ø 10 – 500 mm

Desky s. 1 – 80 mm

Trubky ANO

Svařovací dráty ANO

třískově obráběné díly
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POLYTETRAFLUORETYLEN PTFE

Vynikající chemická odolnost, skvělé kluzné vlastnosti, 

odolnost vůči prasklinám a vůči stárnutí, samo-zhášecí 

vlastnosti, široká teplotní odolnost −200 °C / + 260 °C, 

odolný vůči UV záření a povětrnostním vlivům, fyziologic-

ky nezávadný, dielektrické vlastnosti, nenasákavý. 

Aplikační možnosti

Strojírenství, chemický průmysl, dopravní technika, elek-

trotechnický průmysl, kluzná ložiska, pouzdra, vodící lišty. 

Vyráběné modifikace

PTFE (přírodní) – neplněný typ materiálu, chemická odol-

nost, vynikající kluzné vlastnosti, široká teplotní odolnost, 

fyziologicky nezávadný

PTFE GF 25 (přírodní) – materiál vyztužený skelným 

vláknem, zvýšená pevnost a tuhost materiálu, vyšší odol-

nost proti otěru, elektricky vodivý

PTFE CF 25 (černá) – materiál s přídavkem karbonu, 

vysoká pevnost v tlaku a opotřebení, dobrá tepelná vodi-

vost, nízká propustnost, snížená teplotní roztažnost mate-

riálu v kombinaci s keramikou

PTFE GRAFIT 15 (černá) – materiál s přídavkem grafitu,

dobrá tepelná vodivost, nízká propustnost, nízký součini-

tel tření a odolnost vůči otěru 

PTFE BRONZ (40 – 60%) – dobrá odolnost vůči otě-

ru, vysoká pevnost při stlačení, dobrá tepelná vodivost, 

v kombinaci s grafitem příp. MOS 2 nízký součinitel tření

PTFE FOLIE – folie potažené vrstvou PTFE, k dodání s nos-

nou strukturou ze skelného vlákna (PTFE GLASS) a také 

jako čisté PTFE, folie dodáváme také jako samolepící

ePTFE – desky z expandovaného PTFE

Rozměrové řady:

PTFE PTFE GF 25 PTFE CF 25 PTFE GRAFIT 15 PTFE BRONZ 40 PTFE BRONZ 60 ePTFE

Tyče Ø 3 – 775 mm Ø 20 – 775 mm Ø 20 – 775 mm Ø 20 – 775 mm Ø 20 – 775 mm Ø 20 – 775 mm –

Folie s. 0,05 – 4 mm s. 0,05 – 4 mm s. 0,05 – 4 mm s. 0,05 – 4 mm s. 0,05 – 4 mm s. 0,05 – 4 mm –

Desky s. 1 – 150 mm s.  1 – 150 mm s.  1 – 150 mm s.  1 – 150 mm s.  1 – 150 mm s.  1 – 150 mm 0,5 – 6 mm

Hadičky Ø 4/2 – 14/12 mm – – – – – –

Trubky Ø 10 – 1440 mm Ø 10 – 1440 mm Ø 10 – 1440 mm Ø 10 – 1440 mm Ø 10 – 1440 mm Ø 10 – 1440 mm –

třískově obráběné díly, samolepící folie
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POLYETERETERKETON PEEK

Polokrystalický polymer, materiál s vysokými mechanický-

mi a teplenými vlastnostmi, dlouhodobá teplotní odolnost 

+250 °C, vysoká odolnost vůči opotřebení a deformaci při 

zatížení (tečení), nízký koeficient tření – dobrá odolnost

vůči abrazi, vysoká rozměrová stálost, vynikající chemická 

odolnost, elektrický izolant, neodolává UV záření, odolnost 

proti hydrolýze a horké páře – možnost sterilizace, odolný 

gama záření, velmi dobrá obrobitelnost. 

Aplikační možnosti

Těsnění pístů, kluzná ložiska, sedla ventilu, pánve ložiska, 

ozubená kola, konektory a spojovací tvarovky v chro-

matografii, těsnící kroužky, dílce v letectví a vesmírném

průmyslu, lékařská technika.

Vyráběné modifikace

PEEK (hnědá) – vysoká teplotní odolnost, vysoká odol-

nost vůči rázům, vysoká houževnatost, odolnost gama 

záření, možnost sterilizace, fyziologicky nezávadný

PEEK MOD (černý) – materiál zesílený přidáním PTFE, 

grafitu a uhlíkových vláken, velmi nízký součinitel tření,

vysoká pevnost v tlaku a otěruvzdornost

PEEK GF 30 (černá) – materiál vyztužený 30% skelných 

vláken, velmi vysoká pevnost, vysoká odolnost proti teče-

ní při vysokých teplotách, zvýšená otěruvzdornost

Rozměrové řady:

PEEK PEEK MOD PEEK GF 30

Tyče Ø 6 – 200 mm Ø 6 – 200 mm Ø 6 – 100 mm

Folie – – –

Desky s. 8 – 60 mm s. 8 – 60 mm s. 10 – 50 mm

Trubky Ø 40 – 360 mm Ø 40 – 250 mm –

třískově obráběné díly; další typy materiálu na poptávku
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POLYETYLEN PE

Odolnost vůči opotřebení i ve vysoce abrazivních pod-

mínkách – PE 1000, odolný vůči chemickým činitelům, 

vodoodpudivý, vysoká životnost materiálu, samomaz-

nost, skvělé odlehčovací vlastnosti, dobře obrobitelný.

Aplikační možnosti

Strojírenství, chemický průmysl, nápojový, potravinářský, 

dřevařský, papírenský, tiskařský, těžební, mechanické kon-

strukce, strojní plnění, konzervování a plnění.

Vyráběné modifikace

PE 300 HD (černý, přírodní) – materiál s molekulární 

hmotností 300.000 g/mol, vysoká chemická odolnost, 

výborná zpracovatelnost a svařitelnost materiálu, UV 

stabilizace u černé barvy – venkovní využití, materiál 

s vysokou tuhostí a houževnatostí, minimální navlhavost, 

fyziologicky nezávadný, lehce hořlavý

PE 500 HWU (přírodní, černý) – materiál s molekulární 

hmotností 500.000 g/mol, vysoká rázová houževnatost 

a odolnost vůči otěru, minimální navlhavost, vysoká che-

mická odolnost, fyziologicky nezávadný – široce využíván 

v potravinářství, široká teplotní využitelnost, dodáván 

také jako regenerát (černá, zelená)

PE 1000 UHMW (přírodní, černý, zelený) – vysoká 

odolnost vůči abrazi a opotřebení, nízký koeficient tření,

samomazný, nízká hustota, vysoká tuhost i v zimě, mož-

nost využít také při velmi nízkých teplotách (−260 °C), 

vysoké prodloužení u přetržení, velmi dobré elektrické  

a dielektrické vlastnosti, fyziologicky nezávadný, díky 

vysoké odolnosti vůči opotřebení využíván pro kluzné 

vedení a dopadové plochy, dodáván také jako regenerát 

(černá, zelená)

PE LD (přírodní) – nízkohustotní PE, menší molekulár-

ní struktura materiálu, vysoká flexibilita, dobrá chemická

odolnost, fyziologicky nezávadný, výborná zpracovatelnost

Rozměrové řady:

PE 300 HD PE 500 HMW PE 500 REG PE 1000 UHMW PE 1000 UHMW REG PE LD

Tyče Ø 8 – 800 mm Ø 20 – 300 mm – Ø 20 – 300 mm – –

Desky s. 1 – 200 mm s. 3 – 150 mm s. 10 – 150 mm s. 2 – 310 mm s. 8 – 200 mm s. 0,5 – 6 mm

Tyče – duté Ø 35 – 115 mm – – – – –

Trubky ANO – – – – –

Svařovací dráty
Kruhové, ovál

trojhran – – – – Kruhové

Profily
Čtyřhranné
U profily – – ANO ANO –

třískově obráběné díly, kluzné profily – rozměry na poptávku 
další barvené provedení na poptávku
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POLYPROPYLEN PP

Nízká hustota, vysoká tuhost v porovnání s PE, vysoká 

povrchová tvrdost, velká odolnost vůči chemikáliím, po-

užitelný i při nízkých teplotách, teplotní využitelnost 0 °C 

+100 °C, odolnost vůči povětrnostním vlivům (vyjímaje 

přírodní PP), svařitelný, fyziologicky nezávadný.

Aplikační možnosti

Těsnění, díly k hračkám, k pumpám a ventilům, rozpěrky 

v galvanotechnice, chemické přístroje, jímky, nádrže, bazény.

Vyráběné modifikace

PPh (šedá RAL 7032, přírodní, bílá) – vysoká tvrdost 

a tuhost materiálu, teplotní využitelnost 0 °C + 100 °C, 

vysoká chemická odolnost, odolnost vůči povětrnostním 

vlivům u šedého provedení, dobrá zpracovatelnost a sva-

řitelnost

PPc (šedá, přírodní, černá) – kopolymer PP, vyšší rázo-

vá houževnatost při nízkých teplotách, vysoká tvrdost 

a tuhost, teplotní využitelnost −20 °C + 80 °C, vysoká 

chemická odolnost

PPs (bílá, šedá) – těžko vznětlivý typ polypropylenu, vy-

soce chemicky odolný, dobré elektroizolační vlastnosti, 

dobrá zpracovatelnost
Rozměrové řady:

PPh šedá, přírodní PPh bílá PPc PPs

Tyče Ø 8 – 400 mm Ø 5 – 400 mm – –

Folie – – – –

Desky s. 1 – 200 mm s. 1 – 30 mm na dotaz s. 1 – 30 mm

Tyče – duté Ø 35 – 115 mm – – –

Trubky Ø 16 – 500 mm ANO – na dotaz

Svařovací dráty Ovál, kruh, trojhran, dvojče – – Ovál, kruh, trojhran

Profily ANO – – –

speciální typy a další rozměry na vyžádání
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POLYVINYLCHLORID PVC

Vysoce tvrdý a pevný, odolný vůči povětrnostním vlivům, 

dobrý elektrický izolant, vysoce odolný vůči chemikáli-

ím, dobře svařovatelný a lepitelný, velmi malá navlhavost, 

není vhodný pro styk s potravinami. 

Aplikační možnosti

Izolace, ložiskové klece, stomatologické díly, chemické 

přístroje, montážní profily.

Vyráběné modifikace

PVC – U (šedá RAL 7011, šedá, přírodní, červená, černá, 

bílá) – tvrdé PVC s normální rázovou houževnatostí, vyso-

ká chemická odolnost, teplotní využitelnost 0 °C + 60 °C, 

vysoká pevnost a tuhost, nesnadno vznětlivý 

PVC – HI (šedá) – tvrdé PVC se zvýšenou rázovou houžev-

natostí, teplotní využitelnost −20 °C + 60 °C, nesnadno 

vznětlivý, UV stabilizace, chemická odolnost

PVC – C (šedá RAL 7011) – chlorované PVC s širokou tep-

lotní odolností (−40 °C + 95 °C), vysoká pevnost a rázová 

houževnatost, chemická odolnost, nesnadno vznětlivý

PVC CLEAR (čirá) – desky z transparentního PVC, vysoká 

propustnost světla, chemická odolnost, odolný vůči UV 

záření, vysoká pevnost a tuhost, nesnadno vznětlivý Rozměrové řady:

PVC - U PVC - HI PVC - C PVC CLEAR

Tyče Ø 5 – 400 mm Ø 5 – 400 mm Ø 6 – 300 mm –

Folie – – – –

Desky s. 1 – 100 mm s. 1 – 30 mm Na poptávku s. 1 – 10 mm

Tyče – duté Ø 30 – 250 mm – – –

Trubky Ø 12 – 355 mm ANO – Ø 12 – 63 mm

Svařovací dráty
Kruhové, ovál, trojhran, 
dvojče (2kruhy), trojče – –

Kruhové, ovál, trojhran, 
dvojče (2kruhy), trojče

Profily ANO – – –

třískově obráběné díly 
speciální typy a další rozměry na vyžádání
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PLEXISKLO PMMA

Vysoká pevnost a tuhost, dobré mechanické vlastnos-

ti, leštitelný povrch, vysoká transparentnost, dobrý 

elektrický a dielektrický izolant,dobrá teplotní odolnost 

a odolnost vůči UV záření, nízká navlhavost, odolnost 

vůči povětrnostním vlivům, nízká chemická odolnost. 

Aplikační možnosti

Výroba přístrojů, konstrukce automobilů, kryty, průhledy. 

Vyráběné modifikace

XT – materiál vyráběný vytlačováním, výborná tolerance 

v síle materiálu, možnost výroby větších rozměrů desek, 

nižší cena, rychlejší lepení, při opracování je riziko vzniku 

trhlinek v důsledku vnitřního pnutí materiálu

GS – materiál vyráběný odléváním, větší spektrum ba-

rev, vyšší kvalita povrchu, snadnější opracování, menší 

vnitřní pnutí

Rozměrové řady:

PMMA XT PMMA GS

Tyče Ø 2 – 12 mm Ø 15 – 100 mm

Folie – –

Desky s. 2 – 15 mm s. 2 – 25  mm

Trubky Ø 5 – 300 mm Ø 300 – 650 mm

další rozměry na poptávku
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ELEKTROIZOLANTY 

Vrstvené izolanty, definované elektroizolační vlastnosti,

vysoká elektrická pevnost, dobré mechanické vlastnosti 

Aplikační možnosti

Izolační mezistěny, kryty, táhla, ložiska, ozubená kola, 

kluzné části lisů, obložení hoblovacích strojů a pil.

Vyráběné modifikace

TEXTIT J/E (žlutohnědá) – vrstvený izolant vyráběný liso-

váním tkaniny a pojiva, velmi dobré mechanické a kluzné 

vlastnosti, dobrá odolnost vůči slabým kyselinám, výroba 

ložisek, ozubených kol, obložení kluzných částí lisů, rámo-

vých pil

KARTIT KE/T (hnědá) – vrstvený izolant vyráběný liso-

váním celulozového papíru a pojiva, dobré elektroizolační 

a mechanické vlastnosti, nízká nasákavost, vysoká elek-

trická pevnost

SKLOTEXTIT ARV/FR4/E11/SI – vrstvený izolant vyrábě-

ný lisováním skelné tkaniny a pojiva, velká odolnost vůči 

teplotám, dobré dielektrické vlastnosti, dobré mechanické 

vlastnosti, odolnost vůči plazivým proudům při zvýše-

ných teplotách

Rozměrové řady:

TEXTIT KARTIT SKLOTEXTIT

Tyče Ø 10 – 100 mm – –

Desky s. 0,5 – 100 mm s. 0,5 – 100 mm s. 0,3 – 100 mm

Trubky Ø 25 – 400 mm Ø 10 – 2100 mm Ø  10 – 400 mm

třískově obráběné díly, technické listy na vyžádání
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OSTATNÍ 

ABS (přírodní, šedá) – teplotní a rozměrová stabilita, 

vysoká pevnost a tvrdost, odolnost vůči poškrábání, neo-

dolává povětrnostním vlivům, možnost lepení.

PBT ( přírodní) – vysoká povrchová tvrdost a tvarová stá-

lost, výborný elektrický izolant, minimální nasákavost, 

nízký součinitel tření v kombinaci s dobrou kluzností 

a odolností vůči opotřebení, neodolává horké vodě

PSU/PES (medová/transparentní) – nezesílený amorfní 

plast, vysoká teplotní stabilita v širokém rozsahu teplot, 

odolnost vůči hydrolýze a páře, vysoká pevnost v tahu 

a ohybu, odolnost vůči gama záření, vysoká rázová hou-

ževnatost, velmi dobré izolační a dielektrické vlastnosti, 

dobrá chemická odolnost, samozhášecí vlastnosti, ne-

odolává povětrnostním vlivům, možnost sterilizace, 

fyziologicky nezávadný – použití v potravinářství a lékař-

ské technice

PPSU (černá) – amorfní plast, v porovnání s materiálem 

PSU vyšší odolnost vůči rázům, vysoká teplotní odolnost 

(+180 °C), velmi dobrá rozměrová stabilita, vysoká che-

mická odolnost, odolnost proti hydrolýze a gama-záření, 

možnost sterilizace,  odolnost vůči UV záření

PPS (barva přírodní – tělová) – materiál s vysokou teplotní 

odolností (+240 °C), vysoká tvarová stálost při působení 

teplot, vysoká pevnost a tvrdost, velmi dobrý elektrický 

izolant, odolnost vůči hydrolýze a horké páře, odolnost 

vůči povětrnostním vlivům, výborný poměr vlastností ma-

teriálů a ceny

PPS GF 40 (černá) – materiál PPS vyztužený skelnými 

vlákny, zvýšená rozměrová stálost, velmi vysoká pevnost, 

chemická odolnost 

ECTFE (přírodní) – částečně fluorovaný polymer, široký

rozsah teplotní využitelnosti, extrémní chemická odolnost, 

odolnost vůči radiaci, dobré kluzné vlastnosti, fyziologicky 

nezávadný, vysoká odolnost vůči povětrnostním vlivům, 

velmi dobré elektroizolační vlastnosti, velmi vysoká rázo-

vá houževnatost 

Rozměrové řady:

PBT PSU PES PPSU PPS

Tyče Ø 6 – 150 mm Ø 20 – 150 mm Ø 20 – 150 mm Ø 20 – 150 mm Ø 9,65 – 127 mm

Folie – – – – –

Desky s. 8 – 100 mm s. 5 – 80 mm – s. 9,65 – 101,6 mm s. 9,65 – 101,6 mm

Trubky – – – – –

PPS GF 40 ECTFE PEI PEI GF 20 PI

Tyče Ø 9,65 – 50,8 mm – Ø 9,65 – 152,4 mm Ø 9,65 – 63,5 mm Ø 6 – 100 mm

Folie – – – – –

Desky s. 9,65 – 76,2 mm s. 1,5 – 6 mm s. 9,65 – 152,4 mm s. 9,65 – 50,8 mm s. 5 – 80 mm 

Svařovací dráty – kruhové – – –

Trubky – – – – na poptávku

další rozměry na poptávku

PEI (jantarová) – amorfní termoplast s vysokou pevnos-

tí, vysoká teplotní odolnost +170 °C, vysoká odolnost 

vůči hoření, vynikající elektroizolační vlastnosti, odolnost 

hydrolýze, dobrá chemická odolnost závislá na zatížení, 

odolnost gama záření, možnost sterilizace, vysoká odol-

nost při autoklávování 

PEI GF 20 (šedá) – materiál PEI vyztužený skelnými 

vlákny, vynikající pevnost materiálu při zatížení, velmi 

vysoká tuhost a rozměrová stálost, odolnost vůči tečení 

materiálu

PI (tmavě jantarová) – vysokoteplotní plast s dlouhodo-

bou teplotní odolností +260 °C, krátkodobě využitelný 

při teplotě 400 °C, extrémní odolnost vůči tečení, vysoká 

pevnost a tuhost, nízký koeficient tření a odolnost proti

otěru, vynikající rozměrová stálost, velmi dobré elektroi-

zolační vlastnosti v širokém rozsahu teplot, nenasákavý, 

velmi malá tepelná vodivost 

Na zakázku možno dodat také speciální plnění materiálu PI.
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OBRÁBĚNÍ  

Technické plasty vykazují obecně nižší teplotní vodivost 

a modul pružnosti v porovnání s kovy. Zahřátí dílu může 

způsobit změnu mechanických vlastností a také změnu 

rozměrů a tolerancí. Je nutné také brát ohled při upínání 

dílů. Vysoký tlak upnutí a tupé nástroje mohou způsobit 

deformaci dílce. 

1. Nástroje

Technické plasty lze obrábět na běžných kovoobráběcích 

a dřevoobráběcích strojích. Je možné využít nástroje 

z rychlořezné oceli, které musí být ostré a čisté. Pro ma-

teriály plněné skelnými vlákny je doporučeno využít 

karbidové nástroje. 

2. Chlazení

Obecně není nutné používat chlazení při obrábění plastů. 

Chlazení je nutné pouze u vrtání a řezání termoplastů. 

Doporučuje se však využít chlazení pro eliminaci vnitř-

ního pnutí a lepší kvalitu povrchu. Je doporučeno využít 

chladící emulze, případně stlačený vzduch, který zároveň 

odvádí třísku z řezné plochy a zabraňuje otupení nástrojů.

3. Teploty

Plasty nesmí být při obrábění chladné. Je doporučeno díl 

před obráběním nahřát na teplotu cca. 50 °C, sníží se tak 

doba obrábění.

4. Rychlost

Je vhodné volit nízkou rychlost při opracování. Vysoká 

rychlost způsobuje přehřátí dílů.

5. Vrtání

Pro vrtání plastů je možné využít vysokorychlostní vrtáky. 

Při vrtání hlubokých otvorů se doporučuje vrták vytaho-

vat z důvodu odvodu třísek a vzniklého tepla. Při vrtání 

velkých průměru se doporučuje předvrtání malého otvo-

ru a poté postupně vrtat až na žádaný průměr. Při vrtání 

plastů je „nutné“ chlazení dílce z důvodu vzniku vnitřní-

ho pnutí.  Při vrtání plněných plastů je vhodné předehřát 

materiál na teplotu cca. 120 °C. Tato metoda je vhodná 

také pro PA 66 a modifikace materiálu PET

6. Soustružení

Používejte stejné nástroje jako při obrábění kovů, pou-

ze pro plněné plasty používejte karbidové hroty. Je nutné 

pravidelně odstraňovat vzniklé třísky, které se mohou na-

motat na dílec, případně pracovní prostor. Při soustružení 

dlouhých dílů je vhodné využít podpěru. 

7. Frézování

Používejte stejné nástroje jako při obrábění kovů, pou-

ze pro plněné plasty používejte karbidové hroty. Pro 

dosažení kvality povrchu používejte pouze ostré nástroje, 

vysokou řeznou rychlost a mírný posuv. 

8. Řezání 

Pro řezání plastů může být použita pásová pila nebo 

kotoučová pila. Použití vhodného typu záleží na tvaru 

polotvarů. Pro řezání tyčí a trubek je vhodné využít pá-

sovou pilu. Při formátování desek využívejte kotoučovou 

pilu s vysokou rychlostí posuvu. Tímto zabráníte sevření 

kotouče a zlepšíte odvod třísky. Plněné materiály je nutné 

před řezáním předehřát na teplotu cca. 120 °C.

Vrtání Soustružení

rychlost: m/min; posuv: mm/otáčku rychlost: m/min; posuv: mm/otáčku

Materiál: α° β° γ° rychlost posuv α° β° rychlost posuv

PA 6, PA 66, PA 6 G 5 - 15 90 10 - 20 50 - 150 0,1 - 0,3 0 - 5 6 - 10 250 - 500 0,1 - 0,5

POM C, POM H, POM - C AS 5 - 10 90 15 - 30 50 - 200 0,1 - 0,3 0 - 5 6 - 8 300 - 600 0,1 - 0,4

PET, PET LF, PBT 5 - 10 90 10 - 20 50 - 100 0,2 - 0,3 0 - 5 5 - 15 300 - 400 0,2 - 0,4

PE, PP, PVC 5 - 15 90 10 - 20 50 - 150 0,1 - 0,3 0 - 5 6 - 10 250 - 500 0,1 - 0,5

PC 8 - 10 90 10 - 20 50 - 100 0,2 - 0,3 6 - 8 5 - 10 300 0,1 - 0,5

PTFE, PVDF,  ECTFE 10 - 16 130 5 - 20 150 - 200 0,1 - 0,3 5 - 8 10 150 - 500 0,1 - 0,3

PPS, PEEK, 5 - 10 90 - 120 10 - 30 50 - 200 0,1 - 0,3 0 - 5 6 - 8 250 - 500 0,1 - 0,5

PSU, PPSU, PES, PEI 3 - 10 90 10 - 20 20 - 80 0,1 - 0,3 0 6 350 - 400 0,1 - 0,3

PI 5 - 10 90 - 120 5 - 10 80 - 100 0,05 - 0,15 0 - 5 2 - 5 100 - 120 0,05 - 0,25

PAI 5 - 10 90 - 120 5 - 10 80 - 100 0,05 - 0,15 0 - 5 2 - 5 100 - 120 0,05 - 0,08

PUR 12 53 25
tvrdost 70° - 80° Sha: 300 - 500
tvrdost 90° - 95° ShA: 100 - 150

0,1 - 0,2 40 - 50 0,01 - 0,02

ELEKTROIZOLANTY

Plněné/vyztužené materiály 6 120 5 - 10 80 - 100 0,1 - 0,3 2 - 8 6 - 8 150 - 200 0,1 - 0,5

Řezání Frézování

K: rozteč zubů; rychlost: m/min rychlost: m/min; posuv: mm/otáčku

Materiál: β° K rychlost α° β° rychlost

PA 6, PA 66, PA 6 G 2 - 5 3 - 8 500 10 - 20 5 - 15 250 - 500

POM C, POM H, POM - C AS 0 - 5 2 - 5 500 - 800 5 - 15 5 - 15 250 - 500

PET, PET LF, PBT 5 - 8 3 - 8 300 5 - 15 5 - 15 250 - 400

PE, PP, PVC 2 - 5 3 - 8 500 10 - 20 5 - 15 250 - 500

PC 5 - 8 3 - 8 300 10 - 20 5 - 15 300

PTFE, PVDF,  ECTFE 5 - 8 2 - 5 300 5 - 15 5 - 15 250 - 500

PPS, PEEK, 0 - 5 3 - 5 500 - 800 5 - 15 6 - 10 250 - 500

PSU, PPSU, PES, PEI 0 - 4 3 - 5 500 2 - 10 1 - 5 250 - 500

PI 0 - 3 10 - 14 800 - 900 2 - 5 0 - 5 90 - 100

PAI 0 - 3 10 - 14 800 - 900 2 - 5 0 - 5 90 - 100

PUR 10 20 250 - 400

ELEKTROIZOLANTY

Plněné/vyztužené materíály 10 - 15 3 - 5 200 - 300 15 - 30 6 - 10 80 - 100

Modifikované varianty materiálů PA 6 GF, PA 66 GF, PEEK GF, PEEK PVX, PEI GF, PPS GF a neplněné materiály PA 66, PET, PET LF, PPS, PI je vhodné před řezáním a vrtáním středo-
vého otvrou v průměru nad 80 mm předehřát. Teplota předehřátí je doporučena v rozmezí 100 °C - 120 °C s postupným zvyšováním a snižováním teploty o 10° C za hodinu.

Při obrábění materiálů PC, PSU, PPSU, PES, PEI používat pro chlazení pouze vodu případně stlačený vzduch. Ostatní materiály je doporučeno obrábět při pokojové teplotě (23 °C).

Podmínky obrábění PUR: Tvrdé typy PUR (80° ShA a více) lze dobře obrábět, menší tvrdosti mají shahu „uhýbat“ nástroji. Pro relativní měkkost materiálu vůči oceli se doporučuje 
řezat jen hrubé závity. Pro frézování materiálu je doporučeno využít nástroje s větším počtem zubů. Pro broušení je doporučeno používat karborundové kotouče za současného 
chlazení vodou.
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CHEMICKÁ ODOLNOST

Přestože jsou technické plasty ideální pro použití v che-

mickém průmyslu (vzhledem k vynikajícím chemickým 

vlastnostem), je důležité zmínit, že se každý polymer cho-

vá různě při kontaktu s kyselinami, zásadami, roztoky 

atd. Rozlišnou chemickou odolnost technických plastů 

ovlivňuje teplota. Zvýšení o několik stupňů je dostateč-

nou příčinou koroze materiálu, který by normálně odolá-

val stejnému chemickému prostředku při 20 °C. Někdy se 

sloučeniny chovají jinak než jednotlivé produkty, tzn. že 

technický plast nemusí být odolný vůči sloučenině ačkoli 

odolává jednotlivým složkám. V každém případě je nut-

né po kontrole odolnosti zvoleného materiálu pokračovat 

v odzkušování chemické odolnosti v provozních podmín-

kách. Tabulka níže má pouze informativní charakter, je 

rozdělená do skupin chemických prostředků a není v ní 

počítáno se změnami teploty, UV zářením a dalšími vlivy.

Látky, kterým materiály odolávají

PA 6 PA 66 PA 11 POM - C POM - H PET PEI PSU PVDF PPS PAI

slabé kyseliny 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3

silné kyseliny 0 0 0 0 0 1 3 3 3 2 3

slabé zásady 1 1 2 3 3 2 3 3 3 3 2

silné zásady 0 0 2 1 1 0 0 3 3 3 0

uhlíkaté sloučeniny 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3

alifatické uhlovodíky 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1

esterketony 3 3 3 3 3 2 0 3 2 3 0

etery 3 3 3 3 3 3 2 1 3 3 3

sloučeniny chlóru 1 1 1 3 3 0 0 0 1 3 3

alkoholy 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3

anorganické sloučeniny 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

3 = dobrá odolnost          2 = omezená odolnost          1 = slabá odolnost          0 = neodolává

Látky, kterým materiály neodolávají

PA 6 (PA 66):  Slabé a silné kyseliny, zásady, sloučeniny chlóru, peroxid vodíku, chlornan sodný, fenoly, chloroform, krezol, anilin, rezorcín, chlorid železitý

PA 11:  kyselina dusičná, kyselina chromitá, fluor, chrom, brom, anilin, kyselina octová, anhydrid kyselina octové, kyselina mravenčí, manganistan draselný,  dusičnan draselný

POM: kyseliny, sloučeniny chlóru, ketony, fluority, chloroform

PET: koncentrované kyseliny, silné zásady, voda nad 80 °C

PVDF: kyselina dusičná, koncentrovaná kyselina sírová, hydroxid draselný, sloučeniny chloru, fluorit, aceton, cyklohexanon, dimetyl acetamid, dimetyl formamid

PP: alifatické uhlovodíky, sloučeniny uhlíku a chlóru

PE: silné kyseliny, sloučeniny chlóru

PSU: silné kyseliny, sloučeniny uhlíku, chlóru, ketony

PES: aceton, anilin, benzen chlorid, chloroform, silné kyseliny, kyselina chromitá, kyselina fluorovodíková

PPO: alifatické uhlovodíky - sloučeniny uhlíku, chlóru, ketony

PPS: oxidační kyseliny, kyselina dusičná

ABS: slabé a silné kyseliny - sloučeniny uhlíku, chlóru, ketony

PC: kyseliny, zásady, uhlovodíky, sloučeniny chlóru, alkoholy, ketony

PEI: halogenové uhlovodíky, metylen chlorid, trichloretylen

Chemické odolnosti Vám rádi doplníme na požádání.
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Konstrukční plasty

Obecné vlastnosti Jednotka PA 6 G PA 6 GHR PA 6 GOIL PA6 GMO PA6 GLF PA 6 G HS Testovací metoda

Hustota g/cm3 1,15 1,15 1,14 1,16 – – ISO. 1183 DIN. 53479

Navlhavost při 50% r.v. vzduchu % 2,4 2,2 1,5 2,4 – – –

Nasákavost ve vodním roztoku při 23° C % 7 6 4,8 6,7 – – –

Mechanické vlastnosti Jednotka PA 6 G PA 6 GHR PA 6 GOIL PA6 GMO PA6 GLF PA 6 GHS Testovací metoda

Napětí na mezi kluzu n/mm2 58(85) 60(90) 50(70) 50(80) – – ISO 527 DIN. 53455

Tažnost % 100 (20) 100 (20) 120 (35) 100 (20) – – ISO 527 DIN. 53455

Modul pružnosti n/mm2 58 (85) 60 (90) 50 (70) 1650 (3400) – – ISO 527 DIN. 53455

Zkouška tlakem 1% napětí 1000h n/mm2 7(20) 6 (20) 6 (19) 6 (20) – – ISO 899 DIN. 53444

Rázová houževnatost (Charpy 7,5 J) KJ/m2 bez lomu bez lomu bez lomu bez lomu – – ISO R179 DIN. 53453

Vrubová rázová houževnatost (Charpy) KJ/m2 23(5) 23(5) 25(8) 23(5) – – ISO 179/3C DIN. 53453

Tvrdost dle Brinella (vtlačováním kuličky) n/mm2 100 (165) 100 (170) 80 (150) 95 (165) – – ISO 2039.1 DIN 53456

Tvrdost dle Rockwella (za sucha) – M88 M88 M82 M84 – – ISO 2039,2

Koeficient tření - ocel [12] – 0,42 0,4 0,34 0,4 – – –

Tepelné vlastnosti Jednotka PA 6 G PA 6 GHR PA 6 GOIL PA6 GMO PA6 GLF PA 6 G HS Testovací metoda

Bod tání °C 220 220 220 220 – – –

Tepelná vodivost w/(km) 0,28 0,28 0,28 0,28 – – DIN. 52612

Deformace při teplotě HDT[15] °C 96 96 60 96 – – ISO 75 DIN. 53461

Lineární koeficient rozpínavosti 23-60°C 10-6.K-1 80 80 80 80 – – –

Stálá provozní teplota [17] °C 100 100 100 100 – – –

Krátkodobá provozní teplota [18] °C 160 160 160 160 – – –

Minimální provozní teplota [19] °C −30 −30 −30 −30 – – –

Hořlavost UL 94 (3-6 mm tloušťka) – HB - V2 HB HB HB – – UL 94

Index kyslíku (LOI) % 25 25 25 25 – – ISO. 4589

Elektrické vlastnosti Jednotka PA 6 G PA 6 GHR PA 6 GOIL PA6 GMO PA6 GLF PA 6 G HS Testovací metoda

Dielektrická konstanta při 1 MHz – 7(3,7) 7(3,7) 7(3,7) 7(3,7) – – ISO 250  DIN. 53483

Elektrická pevnost kV/mm 30 30 30 30 – – ISO 243 DIN. 53481

Vnitřní resistivita Ohm.cm 1012 1012 1012 1012 – – ISO 93 DIN. 53482

Ztrátový činitel tan  při 1MHz – 0,05 0,05 0,05 0,05 – – ISO 250 DIN. 53483

TECHNICKÝ LIST A

Hodnoty odpovídají vzorku za podmínek 23 °C a za 50% relativní vlhkosti vzduchu • Hodnoty v závorce odpovídají vzorku za sucha. Hodnoty označené * se mohou lišit dle obsahu 
vlhkosti • Hodnoty odpovídají nebarvenému vzorku, vstřikováním nebo obráběným nejjednodušším způsobem • Zkoušky prováděné na vzorcích různé velikosti mohou vykazovat mírně 
odlišné výsledky • [12] Zkoušeno na suchém vzorku oceli při zatížení = 0,05 N/mm2, rychlost = 6m/s. • [15] Deformace při teplotě. HDT při 1,8 N/mm2. [17] Stálá provozní teplota, 
5000h. Od 23 °C výše se vlivem tepla mění mechanické vlastnosti. Uvedené limity jsou orientační a jsou založeny na poloviční hodnotě napětí v tahu při 23 °C. • [18] Krátkodobá 
provozní teplota (bez zatížení) • [19] Mechanické vlastnosti se snižují vlivem klesající teploty a jsou ovlivněny dalšími faktory (vlhkost, atd…) uvedené hodnoty neberou v potaz rázové 
podmínky nebo velké zatížení a jsou založeny na poloviční hodnotě napětí v tahu při 23 °C. • A - Amorfní • Veškeré hodnoty a údaje jsou založeny  na námi zjištěných hodnotách a/nebo 
získané v našich laboratořích. Jsou uváděny v dobré víře a nejsou právně závazné.

Konstrukční plasty

Obecné vlastnosti Jednotka PA 6 PA 6 MG PA 6 GF PA 11 POM C POM H Testovací metoda

Hustota g/cm3 1,14 1,14 1,3 1,04 1,41 1,42 ISO. 1183 DIN. 53479

Navlhavost při 50% r.v. vzduchu % 2,8 3 2 0,9 0,2 0,2 –

Nasákavost ve vodním roztoku při 23° C % 9 8-9 5,2 2 0,7 0,7 –

Mechanické vlastnosti Jednotka PA 6 PA 6 MG PA 6 GF PA 11 POM C POM H Testovací metoda

Napětí na mezi kluzu n/mm2 54 (80) 75 100(130) 45 66 69 ISO 527 DIN. 53455

Tažnost % 180 (60) >25 20 270 50 50 ISO 527 DIN. 53455

Modul pružnosti n/mm2 54 (80) 2700 4000 1800 66 69 ISO 527 DIN. 53455

Zkouška tlakem 1% napětí 1000h n/mm2 6 (18) 5 15(28) 4 14 14 ISO 899 DIN. 53444

Rázová houževnatost (Charpy 7,5 J) KJ/m2 bez lomu bez lomu bez lomu bez lomu bez lomu bez lomu ISO R179 DIN. 53453

Vrubová rázová houževnatost (Charpy) KJ/m2 25 (5) – 10 20 9 11 ISO 179/3C DIN. 53453

Tvrdost dle Brinella (vtlačováním kuličky) n/mm2 80 (155) – 170(210) 100 140 150 ISO 2039.1 DIN 53456

Tvrdost dle Rockwella (za sucha) – M85 – M95 M83 M88 M92 ISO 2039,2

Koeficient tření - ocel [12] – 0,42 – 0,5 0,36 0,3 0,3 –

Tepelné vlastnosti Jednotka PA 6 PA 6 MG PA 6 GF PA 11 POM C POM H Testovací metoda

Bod tání °C 220 220 220 183 165 175 –

Tepelná vodivost w/(km) 0,25 0,23 0,25 0,23 0,3 0,3 DIN. 52612

Deformace při teplotě HDT[15] °C 83 – 150 55 115 135 ISO 75 DIN. 53461

Lineární koeficient rozpínavosti 23-60°C 10-6.K-1 90 – 50 100 110 110 –

Stálá provozní teplota [17] °C 88 – 105 85 110 110 –

Krátkodobá provozní teplota [18] °C 150 – 170 120 140 145 –

Minimální provozní teplota [19] °C −40 – −30 −50 −50 −50

Hořlavost UL 94 (3-6 mm tloušťka) - HB - V2 HB HB - V2 V2 HB HB UL 94

Index kyslíku (LOI) % 24 – 24 22 15 15 ISO. 4589

Elektrické vlastnosti Jednotka PA 6 PA 6 MG PA 6 GF PA 11 POM C POM H Testovací metoda

Dielektrická konstanta při 1 MHz – 7 (3,6) – 7(3,6) 4 3,8 3,7 ISO 250  DIN. 53483

Elektrická pevnost kV/mm 25 – 25 40 50 32 ISO 243 DIN. 53481

Vnitřní resistivita Ohm.cm 1012 6x1013 1012 1015 1015 1015 ISO 93 DIN. 53482

Ztrátový činitel tan  při 1MHz – 0,06 0,06 - 0,05 0,01 0,01 ISO 250 DIN. 53483

Hodnoty odpovídají vzorku za podmínek 23 °C a za 50% relativní vlhkosti vzduchu • Hodnoty v závorce odpovídají vzorku za sucha. Hodnoty označené * se mohou lišit dle obsahu 
vlhkosti • Hodnoty odpovídají nebarvenému vzorku, vstřikováním nebo obráběným nejjednodušším způsobem • Zkoušky prováděné na vzorcích různé velikosti mohou vykazovat mírně 
odlišné výsledky • [12] Zkoušeno na suchém vzorku oceli při zatížení = 0,05 N/mm2, rychlost = 6m/s. • [15] Deformace při teplotě. HDT při 1,8 N/mm2. [17] Stálá provozní teplota, 
5000h. Od 23 °C výše se vlivem tepla mění mechanické vlastnosti. Uvedené limity jsou orientační a jsou založeny na poloviční hodnotě napětí v tahu při 23 °C. • [18] Krátkodobá 
provozní teplota (bez zatížení) • [19] Mechanické vlastnosti se snižují vlivem klesající teploty a jsou ovlivněny dalšími faktory (vlhkost, atd…) uvedené hodnoty neberou v potaz rázové 
podmínky nebo velké zatížení a jsou založeny na poloviční hodnotě napětí v tahu při 23 °C. • A - Amorfní • Veškeré hodnoty a údaje jsou založeny  na námi zjištěných hodnotách a/nebo 
získané v našich laboratořích. Jsou uváděny v dobré víře a nejsou právně závazné.

TECHNICKÝ LIST B
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TECHNICKÝ LIST C

Konstrukční plasty

Obecné vlastnosti Jednotka POM C PK POM C TF POM C GF POM C AS POM C ELS PET Testovací metoda

Hustota g/cm3 1,34 – 1,58 1,35 1,41 1,38 ISO. 1183 DIN. 53479

Navlhavost při 50% r.v. vzduchu % 0,2 – 0,15 – – 0,2 –

Nasákavost ve vodním roztoku při 23° C % 0,8 – – – – 0,5 –

Mechanické vlastnosti Jednotka POM C PK POM C TF POM C GF POM C AS POM C ELS PET Testovací metoda

Napětí na mezi kluzu n/mm2 43 – – 40 69 85 ISO 527 DIN. 53455

Tažnost % – – 3 72 11 50 ISO 527 DIN. 53455

Modul pružnosti n/mm2 2200 – 9000 1380 3600 85 ISO 527 DIN. 53455

Zkouška tlakem 1% napětí 1000h n/mm2 – – – – – 20 ISO 899 DIN. 53444

Rázová houževnatost metodou Charpy 7,5 J KJ/m2 – – 40 bez lomu 80 bez lomu ISO R179 DIN. 53453

Vrubová rázová houževnatost metodou Charpy KJ/m2 – – – – 3,4 5 ISO 179/3C DIN. 53453

Tvrdost dle Brinella (vtlačováním kuličky) n/mm2 – – – – – 170 ISO 2039.1 DIN 53456

Tvrdost dle Rockwella (za sucha) – – – – – – M95 ISO 2039,2

Koeficient tření - ocel [12] – – – – – – 0,25 –

Tepelné vlastnosti Jednotka POM C PK POM C TF POM C GF POM C AS POM C ELS PET Testovací metoda

Bod tání °C – – 165 165 175 255 –

Tepelná vodivost w/(km) – – – – – 0,28 DIN. 52612

Deformace při teplotě HDT[15] °C – – – – – 95 ISO 75 DIN. 53461

Lineární koeficient rozpínavosti 23-60°C 10–6.K–1 – – 3 – – 70 –

Stálá provozní teplota [17] °C – – – – – 115 –

Krátkodobá provozní teplota [18] °C – – 140 – – 170 –

Minimální provozní teplota [19] °C – – – – – −20 –

Hořlavost UL 94 (3-6 mm tloušťka) – HB – – – – HB UL 94

Index kyslíku (LOI) % – – – 22 ISO. 4589

Elektrické vlastnosti Jednotka POM C PK POM C TF POM C GF POM C AS POM C ELS PET Testovací metoda

Dielektrická konstanta při 1 MHz. – 4,4 – – – – 3,2 ISO 250  DIN. 53483

Elektrická pevnost kV/mm – – – 14 – 60 ISO 243 DIN. 53481

Vnitřní resistivita Ohm.cm 1014 – 1014 109 – 1016 ISO 93 DIN. 53482

Ztrátový činitel tan  při 1MHz – – – – – – 0,01 ISO 250 DIN. 53483

TECHNICKÝ LIST D

Konstrukční plasty Vysoko teplotní plasty

Obecné vlastnosti Jednotka PA 66 PA 66 GX PA 66 GF PC PEEK PEEK mod. Testovací metoda

Hustota g/cm3 1,14 1,14 1,3 1,2 1,32 1,48 ISO. 1183 DIN. 53479

Navlhavost při 50% r.v. vzduchu % 2,6 2,6 2 0,2 0,1 –

Nasákavost ve vodním roztoku při 23° C % 8 8,4 5,2 0,4 0,5 0,06 –

Mechanické vlastnosti Jednotka PA 66 PA 66 GX PA 66 GF PC PEEK PEEK mod. Testovací metoda

Napětí na mezi kluzu n/mm2 61(88) 58 (86) 100 (130) 65 92 141 ISO 527 DIN. 53455

Tažnost % 150(40) 160(45) 20 100 50 2 ISO 527 DIN. 53455

Modul pružnosti n/mm2 1900(3200) 1800(3100) 4000 2300 3600 9000 ISO 527 DIN. 53455

Zkouška tlakem 1% napětí 1000h n/mm2 7(20) 7(20) 15 (28) 18 – – ISO 899 DIN. 53444

Rázová houževnatost metodou Charpy 7,5 J KJ/m2 bez lomu bez lomu bez lomu bez lomu bez lomu 8,9 ISO R179 DIN. 53453

Vrubová rázová houževnatost metodou Charpy KJ/m2 18(5) 20(5) 10 23 80 ISO 179/3C DIN. 53453

Tvrdost dle Brinella (vtlačováním kuličky) n/mm2 100(170) 100(170) 170 (210) 110 – – ISO 2039.1 DIN 53456

Tvrdost dle Rockwella (za sucha) – M89 M88 M95 M75 M109 – ISO 2039,2

Koeficient tření - ocel [12] – 0,42 0,42 0,5 0,5 0 – –

Tepelné vlastnosti Jednotka PA 66 PA 66 GX PA 66 GF PC PEEK PEEK mod. Testovací metoda

Bod tání °C 255 240 220 A 334 340 –

Tepelná vodivost w/(km) 0,25 0,26 0,25 0,21 0,25 0,24 DIN. 52612

Deformace při teplotě HDT[15] °C 103 88 150 135 160 293 ISO 75 DIN. 53461

Lineární koeficient rozpínavosti 23-60°C 10-6.K-1 85 85 50 65 47 – –

Stálá provozní teplota [17] °C 95 92 105 120 230 – –

Krátkodobá provozní teplota [18] °C 165 160 170 135 300 – –

Minimální provozní teplota [19] °C −30 −30 −30 −50 −50 – –

Hořlavost UL 94 (3-6 mm tloušťka) - HB - V2 HB - V2 HB-V2 HB - V2 V0 V0 UL 94

Index kyslíku (LOI) % 25 27 24 24 49 – ISO. 4589

Elektrické vlastnosti Jednotka PA 66 PA 66 GX PA 66 GF PC PEEK PEEK mod. Testovací metoda

Dielektrická konstanta při 1 MHz. – 7(3,6) 8(4) 7 (3,6) 3 3,3 – ISO 250  DIN. 53483

Elektrická pevnost kV/mm 25 22 25 30 20 – ISO 243 DIN. 53481

Vnitřní resistivita Ohm.cm 1012 1012 1012 1016 5 x 1015 – ISO 93 DIN. 53482

Ztrátový činitel tan  při 1MHz – 0,06 0,06 0,06 0,01 0,002 – ISO 250 DIN. 53483

Hodnoty odpovídají vzorku za podmínek 23 °C a za 50% relativní vlhkosti vzduchu • Hodnoty v závorce odpovídají vzorku za sucha. Hodnoty označené * se mohou lišit dle obsahu 
vlhkosti • Hodnoty odpovídají nebarvenému vzorku, vstřikováním nebo obráběným nejjednodušším způsobem • Zkoušky prováděné na vzorcích různé velikosti mohou vykazovat mírně 
odlišné výsledky • [12] Zkoušeno na suchém vzorku oceli při zatížení = 0,05 N/mm2, rychlost = 6m/s. • [15] Deformace při teplotě. HDT při 1,8 N/mm2. [17] Stálá provozní teplota, 
5000h. Od 23 °C výše se vlivem tepla mění mechanické vlastnosti. Uvedené limity jsou orientační a jsou založeny na poloviční hodnotě napětí v tahu při 23 °C. • [18] Krátkodobá 
provozní teplota (bez zatížení) • [19] Mechanické vlastnosti se snižují vlivem klesající teploty a jsou ovlivněny dalšími faktory (vlhkost, atd…) uvedené hodnoty neberou v potaz rázové 
podmínky nebo velké zatížení a jsou založeny na poloviční hodnotě napětí v tahu při 23 °C. • A - Amorfní • Veškeré hodnoty a údaje jsou založeny  na námi zjištěných hodnotách a/nebo 
získané v našich laboratořích. Jsou uváděny v dobré víře a nejsou právně závazné.

Hodnoty odpovídají vzorku za podmínek 23 °C a za 50% relativní vlhkosti vzduchu • Hodnoty v závorce odpovídají vzorku za sucha. Hodnoty označené * se mohou lišit dle obsahu 
vlhkosti • Hodnoty odpovídají nebarvenému vzorku, vstřikováním nebo obráběným nejjednodušším způsobem • Zkoušky prováděné na vzorcích různé velikosti mohou vykazovat mírně 
odlišné výsledky • [12] Zkoušeno na suchém vzorku oceli při zatížení = 0,05 N/mm2, rychlost = 6m/s. • [15] Deformace při teplotě. HDT při 1,8 N/mm2. [17] Stálá provozní teplota, 
5000h. Od 23 °C výše se vlivem tepla mění mechanické vlastnosti. Uvedené limity jsou orientační a jsou založeny na poloviční hodnotě napětí v tahu při 23 °C. • [18] Krátkodobá 
provozní teplota (bez zatížení) • [19] Mechanické vlastnosti se snižují vlivem klesající teploty a jsou ovlivněny dalšími faktory (vlhkost, atd…) uvedené hodnoty neberou v potaz rázové 
podmínky nebo velké zatížení a jsou založeny na poloviční hodnotě napětí v tahu při 23 °C. • A - Amorfní • Veškeré hodnoty a údaje jsou založeny  na námi zjištěných hodnotách a/nebo 
získané v našich laboratořích. Jsou uváděny v dobré víře a nejsou právně závazné.
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TECHNICKÝ LIST E TECHNICKÝ LIST F

Hodnoty odpovídají vzorku za podmínek 23 °C a za 50% relativní vlhkosti vzduchu • Hodnoty v závorce odpovídají vzorku za sucha. Hodnoty označené * se mohou lišit dle obsahu 
vlhkosti • Hodnoty odpovídají nebarvenému vzorku, vstřikováním nebo obráběným nejjednodušším způsobem • Zkoušky prováděné na vzorcích různé velikosti mohou vykazovat mírně 
odlišné výsledky • [12] Zkoušeno na suchém vzorku oceli při zatížení = 0,05 N/mm2, rychlost = 6m/s. • [15] Deformace při teplotě. HDT při 1,8 N/mm2. [17] Stálá provozní teplota, 
5000h. Od 23 °C výše se vlivem tepla mění mechanické vlastnosti. Uvedené limity jsou orientační a jsou založeny na poloviční hodnotě napětí v tahu při 23 °C. • [18] Krátkodobá 
provozní teplota (bez zatížení) • [19] Mechanické vlastnosti se snižují vlivem klesající teploty a jsou ovlivněny dalšími faktory (vlhkost, atd…) uvedené hodnoty neberou v potaz rázové 
podmínky nebo velké zatížení a jsou založeny na poloviční hodnotě napětí v tahu při 23 °C. • A - Amorfní • Veškeré hodnoty a údaje jsou založeny  na námi zjištěných hodnotách a/nebo 
získané v našich laboratořích. Jsou uváděny v dobré víře a nejsou právně závazné.

Hodnoty odpovídají vzorku za podmínek 23 °C a za 50% relativní vlhkosti vzduchu • Hodnoty v závorce odpovídají vzorku za sucha. Hodnoty označené * se mohou lišit dle obsahu 
vlhkosti • Hodnoty odpovídají nebarvenému vzorku, vstřikováním nebo obráběným nejjednodušším způsobem • Zkoušky prováděné na vzorcích různé velikosti mohou vykazovat mírně 
odlišné výsledky • [12] Zkoušeno na suchém vzorku oceli při zatížení = 0,05 N/mm2, rychlost = 6m/s. • [15] Deformace při teplotě. HDT při 1,8 N/mm2. [17] Stálá provozní teplota, 
5000h. Od 23 °C výše se vlivem tepla mění mechanické vlastnosti. Uvedené limity jsou orientační a jsou založeny na poloviční hodnotě napětí v tahu při 23 °C. • [18] Krátkodobá 
provozní teplota (bez zatížení) • [19] Mechanické vlastnosti se snižují vlivem klesající teploty a jsou ovlivněny dalšími faktory (vlhkost, atd…) uvedené hodnoty neberou v potaz rázové 
podmínky nebo velké zatížení a jsou založeny na poloviční hodnotě napětí v tahu při 23 °C. • A - Amorfní • Veškeré hodnoty a údaje jsou založeny  na námi zjištěných hodnotách a/nebo 
získané v našich laboratořích. Jsou uváděny v dobré víře a nejsou právně závazné.

Vysoko teplotní plasty

Obecné vlastnosti Jednotka PEI GF30 PI PVDF PCTFE PTFE 
PTFE 
GF25

Testovací metoda

Hustota g/cm3 1,51 1,37 1,78 – 2,18 2,23 - 2,26 ISO. 1183 DIN. 53479

Navlhavost při 50% r.v. vzduchu % 0,5 0,24 0 – 0 – –

Nasákavost ve vodním roztoku při 23° C % 0,9 0,72 0 – 0 0,05 - 0,07 –

Mechanické vlastnosti Jednotka PEI GF30 PI PVDF PCTFE PTFE 
PTFE 
GF25

Testovací metoda

Napětí na mezi kluzu n/mm2 – 110 55 – 20 13 - 18 Mpa ISO 527 DIN. 53455

Tažnost % 2 – 300 – 500 180 - 220 ISO 527 DIN. 53455

Modul pružnosti n/mm2 9500 3800 2000 – 700 167 - 324 ISO 527 DIN. 53455

Zkouška tlakem 1% napětí 1000h n/mm2 – – 3 – 1,5 5,9 - 8,8 ISO 899 DIN. 53444

Rázová houževnatost metodou Charpy 7,5 J KJ/m2 – bez lomu bez lomu – bez lomu – ISO R179 DIN. 53453

Vrubová rázová houževnatost metodou Charpy KJ/m2 40 – 7 – 14 – ISO 179/3C DIN. 53453

Tvrdost dle Brinella (vtlačováním kuličky) n/mm2 – – 100 – 300 – ISO 2039.1 DIN 53456

Tvrdost dle Rockwella (za sucha) – – – R62 – D53 – ISO 2039,2

Koeficient tření - ocel [12] – – – 0,3 – 0,1 0,15 –

Tepelné vlastnosti Jednotka PEI GF30 PI PVDF PCTFE PTFE 
PTFE 
GF25

Testovací metoda

Bod tání °C – 400 180 – 325 327 –

Tepelná vodivost w/(km) 0,23 – 0,11 – 0,24 0,46 DIN. 52612

Deformace při teplotě HDT[15] °C – – 95 – 50 – ISO 75 DIN. 53461

Lineární koeficient rozpínavosti 23-60°C 10-6.K-1 2 – 130 – 14 4 - 10 –

Stálá provozní teplota [17] °C 170 – 140 – 260 260 –

Krátkodobá provozní teplota [18] °C 200 – 155 – 300 300 –

Minimální provozní teplota [19] °C – – −50 – −200 −200 –

Hořlavost UL 94 (3-6 mm tloušťka) – V0 V0 V0 – V0 – UL 94

Index kyslíku (LOI) % – – 43 – 92 – ISO. 4589

Elektrické vlastnosti Jednotka PEI GF30 PI PVDF PCTFE PTFE 
PTFE 
GF25

Testovací metoda

Dielektrická konstanta při 1 MHz. – – – 8 – 2,1 2,2 - 2,25 ISO 250  DIN. 53483

Elektrická pevnost kV/mm 30 – 120 – 11 – ISO 243 DIN. 53481

Vnitřní resistivita Ohm.cm 1015 1013 1014 – 1015 1015 ISO 93 DIN. 53482

Ztrátový činitel tan  při 1MHz – 0,007 0,06 – 0,0002 – ISO 250 DIN. 53483

Vysoko teplotní plasty

Obecné vlastnosti Jednotka PEEK GF30 PSU PES PPS PPS GF40 PEI Testovací metoda

Hustota g/cm3 1,51 1,24 1,36 0,92 1,64 1,27 ISO. 1183 DIN. 53479

Navlhavost při 50% r.v. vzduchu % 0,11 0,3 0,8 0,01 0 0,2 0

Nasákavost ve vodním roztoku při 23° C % 0 0,6 2 0 0,1 1,2 –

Mechanické vlastnosti Jednotka PEEK GF30 PSU PES PPS PPS GF40 PEI Testovací metoda

Napětí na mezi kluzu n/mm2 155 70 82 75 165 95 ISO 527 DIN. 53455

Tažnost % 2 >50 >50 4 1 50 ISO 527 DIN. 53455

Modul pružnosti n/mm2 11000 2500 2600 3700 1400 3100 ISO 527 DIN. 53455

Zkouška tlakem 1% napětí 1000h n/mm2 – 13 20 – 35 20 ISO 899 DIN. 53444

Rázová houževnatost metodou Charpy 7,5 J KJ/m2 11,3 bez lomu bez lomu 50 40 bez lomu ISO R179 DIN. 53453

Vrubová rázová houževnatost metodou Charpy KJ/m2 8,9 15 8 – 8 80 ISO 179/3C DIN. 53453

Tvrdost dle Brinella (vtlačováním kuličky) n/mm2 – 140 150 – 400 170 ISO 2039.1 DIN 53456

Tvrdost dle Rockwella (za sucha) – – M69 M89 – R123 M109 ISO 2039,2

Koeficient tření - ocel [12] – – 0,45 0,4 – 0,5 0,42 –

Tepelné vlastnosti Jednotka PEEK GF30 PSU PES PPS PPS GF40 PEI Testovací metoda

Bod tání °C 340 A A 280 285 A –

Tepelná vodivost w/(km) – 0,26 0,18 0,25 0,2 0,22 DIN. 52612

Deformace při teplotě HDT[15] °C – 174 195 – 260 195 ISO 75 DIN. 53461

Lineární koeficient rozpínavosti 23-60°C 10-6.K-1 1,7 60 60 5 20 50 –

Stálá provozní teplota [17] °C – 150 180 230 230 180 –

Krátkodobá provozní teplota [18] °C – 180 220 – 260 200 –

Minimální provozní teplota [19] °C – −50 −50 – −50 −30 –

Hořlavost UL 94 (3-6 mm tloušťka) – V0 HB - V2 V0 V0 V0 V0 UL 94

Index kyslíku (LOI) % – 32 38 – – 47 ISO. 4589

Elektrické vlastnosti Jednotka PEEK GF30 PSU PES PPS PPS GF40 PEI Testovací metoda

Dielektrická konstanta při 1 MHz. – – 3,1 3,6 – 4 3,2 ISO 250  DIN. 53483

Elektrická pevnost kV/mm – 25 60 – 20 33 ISO 243 DIN. 53481

Vnitřní resistivita Ohm.cm – 5 x 1016 1017 1015 1015 7 x 1015 ISO 93 DIN. 53482

Ztrátový činitel tan  při 1MHz – – 0,02 0,01 – 0,004 0,002 ISO 250 DIN. 53483
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TECHNICKÝ LIST G TECHNICKÝ LIST H

Hodnoty odpovídají vzorku za podmínek 23 °C a za 50% relativní vlhkosti vzduchu • Hodnoty v závorce odpovídají vzorku za sucha. Hodnoty označené * se mohou lišit dle obsahu 
vlhkosti • Hodnoty odpovídají nebarvenému vzorku, vstřikováním nebo obráběným nejjednodušším způsobem • Zkoušky prováděné na vzorcích různé velikosti mohou vykazovat mírně 
odlišné výsledky • [12] Zkoušeno na suchém vzorku oceli při zatížení = 0,05 N/mm2, rychlost = 6m/s. • [15] Deformace při teplotě. HDT při 1,8 N/mm2. [17] Stálá provozní teplota, 
5000h. Od 23 °C výše se vlivem tepla mění mechanické vlastnosti. Uvedené limity jsou orientační a jsou založeny na poloviční hodnotě napětí v tahu při 23 °C. • [18] Krátkodobá 
provozní teplota (bez zatížení) • [19] Mechanické vlastnosti se snižují vlivem klesající teploty a jsou ovlivněny dalšími faktory (vlhkost, atd…) uvedené hodnoty neberou v potaz rázové 
podmínky nebo velké zatížení a jsou založeny na poloviční hodnotě napětí v tahu při 23 °C. • A - Amorfní • Veškeré hodnoty a údaje jsou založeny  na námi zjištěných hodnotách a/nebo 
získané v našich laboratořích. Jsou uváděny v dobré víře a nejsou právně závazné.

Vysoko teplotní plasty Bežné plasty

Obecné vlastnosti Jednotka PTFE CF PTFE grafit
PTFE 

(bronz)
PPh PPc PPS Testovací metoda

Hustota g/cm3 2,06 - 2,09 2,14-2,19 1,78 0,93 2,18 0,95 ISO. 1183 DIN. 53479

Navlhavost při 50% r.v. vzduchu % – – 0 0 0 – –

Nasákavost ve vodním roztoku při 23° C % 0,05 - 0,07 – 0 0 0 0,06 –

Mechanické vlastnosti Jednotka PTFE CF PTFE grafit
PTFE 

(bronz)
PPh PPc PPS Testovací metoda

Napětí na mezi kluzu n/mm2 – 18 - 23 Mpa 55 35 20 33 ISO 527 DIN. 53455

Tažnost % 100 – 150 200-250 300 600 500 – ISO 527 DIN. 53455

Modul pružnosti n/mm2 392 - 569 – 2000 1100 700 1100 ISO 527 DIN. 53455

Zkouška tlakem 1% napětí 1000h n/mm2 7,4 – 8,8 - 7,2 - 7,7 3 4 1,5 – ISO 899 DIN. 53444

Rázová houževnatost metodou Charpy 7,5 J KJ/m2 – – bez lomu bez lomu bez lomu bez lomu ISO R179 DIN. 53453

Vrubová rázová houževnatost metodou Charpy KJ/m2 – – 7 7 14 7 ISO 179/3C DIN. 53453

Tvrdost dle Brinella (vtlačováním kuličky) n/mm2 – – 100 75 300 – ISO 2039.1 DIN 53456

Tvrdost dle Rockwella (za sucha) – – – R62 R63 D53 – ISO 2039,2

Koeficient tření - ocel [12] – – 0,08 0,3 0,35 0,1 – –

Tepelné vlastnosti Jednotka PTFE CF PTFE grafit
PTFE 

(bronz)
PPh PPc PPS Testovací metoda

Bod tání °C 327 327 180 160 325 280 –

Tepelná vodivost w/(km) 0,44 0,45 0,11 0,4 0,24 0,22 DIN. 52612

Deformace při teplotě HDT[15] °C – – 95 65 50 87 ISO 75 DIN. 53461

Lineární koeficient rozpínavosti 23-60°C 10-6.K-1 7,2 – 8,4 7,8 – 12,5 130 150 14 5,5 –

Stálá provozní teplota [17] °C 260 260 140 90 250 100 –

Krátkodobá provozní teplota [18] °C 300 300 155 110 260 – –

Minimální provozní teplota [19] °C −200 −200 −50 −10 −200 – –

Hořlavost UL 94 (3-6 mm tloušťka) – – – V0 HB V0 V2 UL 94

Index kyslíku (LOI) % – – 43 18 92 – ISO. 4589

Elektrické vlastnosti Jednotka PTFE CF PTFE grafit
PTFE 

(bronz)
PPh PPc PPS Testovací metoda

Dielektrická konstanta při 1 MHz. – – – 8 2,2 2,1 – ISO 250  DIN. 53483

Elektrická pevnost kV/mm – – 120 100 11 – ISO 243 DIN. 53481

Vnitřní resistivita Ohm.cm – 109 1014 1017 1015 1014 ISO 93 DIN. 53482

Ztrátový činitel tan  při 1MHz – – – 0,06 0,004 0,0002 – ISO 250 DIN. 53483

Hodnoty odpovídají vzorku za podmínek 23 °C a za 50% relativní vlhkosti vzduchu • Hodnoty v závorce odpovídají vzorku za sucha. Hodnoty označené * se mohou lišit dle obsahu 
vlhkosti • Hodnoty odpovídají nebarvenému vzorku, vstřikováním nebo obráběným nejjednodušším způsobem • Zkoušky prováděné na vzorcích různé velikosti mohou vykazovat mírně 
odlišné výsledky • [12] Zkoušeno na suchém vzorku oceli při zatížení = 0,05 N/mm2, rychlost = 6m/s. • [15] Deformace při teplotě. HDT při 1,8 N/mm2. [17] Stálá provozní teplota, 
5000h. Od 23 °C výše se vlivem tepla mění mechanické vlastnosti. Uvedené limity jsou orientační a jsou založeny na poloviční hodnotě napětí v tahu při 23 °C. • [18] Krátkodobá 
provozní teplota (bez zatížení) • [19] Mechanické vlastnosti se snižují vlivem klesající teploty a jsou ovlivněny dalšími faktory (vlhkost, atd…) uvedené hodnoty neberou v potaz rázové 
podmínky nebo velké zatížení a jsou založeny na poloviční hodnotě napětí v tahu při 23 °C. • A - Amorfní • Veškeré hodnoty a údaje jsou založeny  na námi zjištěných hodnotách a/nebo 
získané v našich laboratořích. Jsou uváděny v dobré víře a nejsou právně závazné.

Bežné plasty

Obecné vlastnosti Jednotka ABS PVC - U PVC-HI PE 300 PE 500 PE 1000 Testovací metoda

Hustota g/cm3 1,06 1,44 1,42 0,95 0,95 0,94 ISO. 1183 DIN. 53479

Navlhavost při 50% r.v. vzduchu % 0 – – 0 0 0 –

Nasákavost ve vodním roztoku při 23° C % 0,7 0,2 – 0 0 0 –

Mechanické vlastnosti Jednotka ABS PVC PVC PE 300 PE 500 PE 1000 Testovací metoda

Napětí na mezi kluzu n/mm2 45 58 52 28 26 22 ISO 527 DIN. 53455

Tažnost % 25 15 20 500 600 200 ISO 527 DIN. 53455

Modul pružnosti n/mm2 2500 >3000 MPa >3000 MPa 900 800 780 ISO 527 DIN. 53455

Zkouška tlakem 1% napětí 1000h n/mm2 17 – – 3 3 3 ISO 899 DIN. 53444

Rázová houževnatost metodou Charpy 7,5 J KJ/m2 bez lomu bez lomu dtto – bez lomu bez lomu bez lomu ISO R179 DIN. 53453

Vrubová rázová houževnatost metodou Charpy KJ/m2 14 5,5 – 30 50 80 ISO 179/3C DIN. 53453

Tvrdost dle Brinella (vtlačováním kuličky) n/mm2 85 130 110 55 50 40 ISO 2039.1 DIN 53456

Tvrdost dle Rockwella (za sucha) – M82 – – R60 R60 R60 ISO 2039,2

Koeficient tření - ocel [12] – 0,55 – – 0,32 0,32 0,3 –

Tepelné vlastnosti Jednotka ABS PVC PVC PE 300 PE 500 PE 1000 Testovací metoda

Bod tání °C A 80 – 127 130 130 –

Tepelná vodivost w/(km) 0,15 0,159 0,159 0,4 0,4 0,4 DIN. 52612

Deformace při teplotě HDT[15] °C 85 80 – 50 50 50 ISO 75 DIN. 53461

Lineární koeficient rozpínavosti 23-60°C 10-6.K-1 90 80 – 200 200 200 –

Stálá provozní teplota [17] °C 90 60 60 80 80 80 –

Krátkodobá provozní teplota [18] °C 100 – – 95 95 100 –

Minimální provozní teplota [19] °C −20 − 20 − 10 −30 −30 −50 –

Hořlavost UL 94 (3-6 mm tloušťka) – HB V0 – HB HB HB UL 94

Index kyslíku (LOI) % 19 – – 18 18 18 ISO. 4589

Elektrické vlastnosti Jednotka ABS PVC PVC PE 300 PE 500 PE 1000 Testovací metoda

Dielektrická konstanta při 1 MHz. – 3,3 3 – 2,3 2,3 2,3 ISO 250  DIN. 53483

Elektrická pevnost kV/mm 20 39 34 50 50 45 ISO 243 DIN. 53481

Vnitřní resistivita Ohm.cm 1016 1013 1014 1017 1017 1017 ISO 93 DIN. 53482

Ztrátový činitel tan  při 1MHz – 0,02 – – 0,004 0,004 0,004 ISO 250 DIN. 53483
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