HET NIEUWSTE
LICHTGEWICHT KERNMATERIAAL
HONINGRATEN VAN
THERMHEX POLYPROPYLEEN

MARKTEN EN
TOEPASSINGEN
> VOERTUIG EN AUTOMOBIEL
> BOOT, JACHT, SCHIP
> WIND- EN ZONNE-ENERGIE
> INTERIEUR EN MEUBELS
> BOUW EN CONSTRUCTIE

HONINGRATEN VAN THERMHEX PP BIEDEN
FABRIKANTEN VAN SANDWICHELEMENTEN HET
NIEUWSTE GOEDGEKEURD KERNMATERIAAL.
De innovatieve ThermHex-technologie van de continue productie van
PP-honingraten ondersteunt de productie van uiterst kostenefficiënte
sandwichstructuren. Anders dan bij traditionele productieprocessen
kunnen via het geoctrooieerde EconCore-proces in theorie eindeloos lange
PP-honingraatplaten worden geproduceerd. Het lage verbruik van grondstoffen helpt hulpbronnen besparen en de CO2-voetafdruk verkleinen.
De ThermHex-honingraten zijn afgewerkt met een afsluitfolie in polypropyleen. Deze folie verhindert dat er tijdens de conversie hars in de open
cellen komt en zorgt op deze manier voor stabiele mechanische eigenschappen in het afgewerkte onderdeel. Tegelijkertijd is de hoeveelheid
hars die nodig is voor verwerking tot een minimum beperkt. De tweede
standaard oppervlakteafwerking is een pet-vlies, zodat diverse soorten
huidmateriaal met alle gewone kleefmiddelen eenvoudig aan elkaar
kunnen worden gehecht.

Geëxtrudeerde
polypropyleenfolie

Gepatenteerde
EconCore productie

ThermHex honingraatkern

UW VOORDELEN
VAN THERMHEX:

Polyester fleecelaag
Polypropyleen
dichtingsfolie

ThermHex kern
Extra hechtingszone
voor huidmateriaal

>
>
>
>
>
>
>

Aanzienlijke kostendaling
Aanzienlijke gewichtsbesparing
Grote druk- en schuifsterkte
Energieabsorberend
Bestand tegen vocht, zuren en bases
Eenvoudige grondstofbesparende conversie
100 % recyclebaar

> WIND- EN ZONNE-ENERGIE

> BOOT, JACHT, SCHIP

> VOERTUIG EN AUTOMOBIEL

> BOUW EN CONSTRUCTIE

> INTERIEUR EN MEUBELS

AANSPRAKELIJKHEID VOOR DEFECTEN

ThermHex honingraatkern met niet-geweven PET
en blokkerende film met PP (THPP60-FN, THPP80-FN)
voor het verkleven of verwerken met duromere
harssystemen.

ThermHex honingraatkern zonder oppervlaktefinish (THPP 60, THPP 80) voor de verwerking
met thermoplastische deklagen.

Alle hierin opgenomen informatie is gebaseerd op
onze huidige kennis en ervaring. Wegens de grote
hoeveelheid mogelijke invloeden tijdens verwerking en
toepassing, blijft het ondanks de verstrekte informatie
nodig dat de verwerker zijn eigen onderzoeken en
tests uitvoert. De hierin opgenomen informatie en
de door ThermHex Waben GmbH verstrekte uitleg in
verband met dit document, houdt geen aanvaarding
van een garantie in. Om van kracht te zijn, vereisen
garantieverklaringen een speciale schriftelijke
verklaring in naam van ThermHex Waben GmbH. De
bepalingen in dit gegevensblad omschrijven uitgebreid
en op afdoende wijze de eigenschappen van de levering.
De toepassingssuggesties geven geen zekerheid van
de geschiktheid voor de aanbevolen toepassing. We
behouden ons het recht voor om het product aan te
passen aan de technologische vooruitgang en nieuwe
ontwikkelingen. We helpen graag bij vragen over
onder meer speciale toepassingsproblemen. Als de
toepassing waarvoor onze producten worden gebruikt
statutair moeten worden goedgekeurd, dan is de
gebruiker verantwoordelijk voor het verkrijgen van die
goedkeuring. Onze aanbevelingen ontslaan de gebruiker
niet van de verplichting om rekening te houden met
de mogelijkheid van inbreuken op rechten van derden
en om deze, indien nodig, op te lossen. We verwijzen
bovendien naar onze Algemene voorwaarden, vooral
met betrekking tot een mogelijke aansprakelijkheid voor
defecten. Als u niet over onze Algemene voorwaarden
beschikt, dan sturen we u die op aanvraag graag toe.

MATERIAAL

THPP60-FN

THPP80-FN

Kernmateriaal

Polypropyleen

Kerndikte (mm)

5,0

8,0

10,0

12,0

15,0

20,0

23,0

28,0

3,5 5,0 6,0 8,0 10,0 12,0 15,0 20,0 23,0 28,0

Celdiameter (mm)

4,0 8,0

8,0

5,0

9,6

9,6

9,6

9,6

3,0 4,0 4,0 8,0 8,0

Dichtheid (kg / m3)

60 - 70

80 - 90

Polypropyleen
5,0

9,6

Druksterkte (MPa)*

(ASTM C365-57)

0,6

1,2

Drukmodulus (MPa)*

(ASTM C365-57)

15

40

Schuifsterkte L/W (MPa)

(ASTM C273-61)

0,4 / 0,2

0,5 / 0,3

Schuifmodulus L/W (MPa)

(ASTM C273-61)

14 / 5

15 / 6

Temperatuurbereik voor verwerking
en toepassing (°C)

- 30 to + 80
Kortlopend tot + 140

- 30 to + 80
Kortlopend tot + 140

Thermische geleidbaarheid* (W / mK)

0,060

0,065

Oppervlakteafwerking

50 µm Polypropyleenfolie
40 g/m2 Polyestervlies

50 µm Polypropyleenfolie
40 g/m 2 Polyestervlies

Standaardafmetingen (mm)

2.500 (Lengte) x 1.200 (Breedte)

2.500 (Lengte) x 1.200 (Breedte)

9,6

9,6 9,6

THERMHEX WABEN GMBH
Merseburger Str. 237
D – 06130 Halle/Saale
Tel.:
Fax:
Email:
Web:

+49 345 131627 10
+49 345 131627 19
info@ThermHex.com
www.ThermHex.com

