LEKKIE PRZEKŁADKI NOWEJ GENERACJI DO
LAMINATOW POLIESTROWYCH I EPOKSYDOWYCH
POLIPROPYLENOWY PLASTER MIODU THERMHEX

RYNKI I
ZASTOSOWANIA
> POJAZD I SAMOCHÓD
> ŁÓDŹ, JACHT, STATEK
> ENERGIA WIATROWA
I SŁONECZNA
> WNĘTRZA I MEBLE
> BUDOWNICTWO

THERMHEX PP HONEYCOMB OFERUJE PRODUCENTOM
STRUKTUR KANAPKOWYCH I LEKKICH KONSTRUKCJI
NOWĄ GENERACJĘ SPRAWDZONEJ PRZEKŁADKI TYPU
PLASTER MIODU.
Innowacyjna technologia ThermHex do produkcji polipropylenowego plastra
miodu w procesie ciągłym wspomaga produkcję struktur kanapkowych o wysokim stopniu wydajności kosztowej. W przeciwieństwie do procesów konwencjonalnych, proces opatentowany przez EconCore umożliwia produkcję paneli o
teoretycznie nieskończonej długości. Niska konsumpcja materiałów bazowych
pozwala oszczędzić środowisko i ograniczyć emisję CO2 .
Plastry miodu ThermHex są wykończone barierą z filmu polipropylenowego
zalaminowanego bezpośrednio pod włókniną poliestrową. Bariera zabezpiecza
plaster miodu przed chłonięciem żywicy do komórek podczas laminacji kompozytami i tym samym zapewnia stabilne własciwości mechaniczne wykonanych części
jak również pomaga ograniczyć konsumpcję żywicy do minimum. Powierzchniowa
warstwa włókniny poliestrowej natomiast zapewnia łatwe i mocne wiązanie z
warstwami wierzchnimi przy użyciu wielu zwykłych klejów i żywic.

Folia z polipropylenu
ekstradowanego

Opatentowana produkcja firmy EconCore

Rdzeń o strukturze
plastra miodu ThermHex

THERMHEX –
TWOJE KORZYŚCI:

Warstwa polaru poliestrowego
Zamykająca folia PP

Rdzeń ThermHex
Dodatkowy obszar klejenia dla
materiałów pokryciowych

> Zasadnicza redukcja kosztów
> Znaczące obniżenie wagi
> Wysoka odporność na ściskanie i ścinanie
> Absorpcja energii
> Odporność na wilgoć, kwasy i zasady
> Łatwa przetwarzalność
> Podlega recyclingowi w 100 %

> ENERGIA WIATROWA I SŁONECZNA

> ŁÓDŹ, JACHT, STATEK

> POJAZD I SAMOCHÓD

> BUDOWNICTWO

> WNĘTRZA I MEBLE

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODY
Informacja zawarta w niniejszym dokumencie bazuje
na naszej aktualnej wiedzy i doświadczeniu. Za
względu na wiele możliwych zewnętrznych źródeł
oddziaływania podczas przetwarzania produktu lub w
tracie jego używania, niniejsza informacja nie zwalnia
klienta przetwarającego produkt z odpowiedzialności
związanej z testami produktu pod kątem danego sposobu
przetwarzania lub danej aplikacji. Informacja zawarta w
niniejszym dokumencie oraz wyjaśnienia udzielone przez
ThermHex Waben GmbH nie są jednoznaczne z gwarancją
za produkt. Oświadzenia gwarancyjne wymagają
wyraźnej osobnej pisemnej deklaracji wydanej przez
ThermHex Waben GmbH. Sugestie odnośnie możliwych
zastosowań dla produktu nie są jednoznaczne z gwarancją
przydatności produktu do danago zastosowania.

Rdzeń z ThermHex o strukturze plastra miodu z
tkaniną z PET i warstwą zaporową z PP (THPP60-FN,
THPP80-FN) do klejenia lub przetwarzania z
systemami żywic duromerowych.

Rdzeń ThermHex o strukturze plastra miodu
bez wykończenia powierzchni (THPP 60, THPP 80)
do przetwarzania z termoplastycznymi
warstwami kryjącymi.

OPIS PRODUKTU

THPP60-FN

Materiał przekładkowy do paneli typu „sandwich“

Polipropylen
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Gęstość (kg / m3)
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Zastrzegamy sobie prawo do adaptacji produktu do
nowych rozwiązań technicznych. Jesteśmy do dyspozycji
klienta odnośnie wszelkich zapytań włączając te związane
z nowymi, alternatywnymi zastosowaniami. Jeśli dane
zastosowanie wymaga formalnego przyzwolenia lub
certifikatu, klient jest odpowiedzialny za zdobycie takiego
dokumentu. Nasze rekomendacje nie zwalniaj klienta
z obowązku przekazania partiom trzecim wszelkich
potrzebych informacji. Ponadto odnosimy się do naszych
Ogólnych Warunków Sprzedaży, w szczególności w
związku z ewentualną odpowiedzialnością za szkody. Jeśli
nie posiadają Państwo kopii naszych Ogólnych Warunków
Sprzedaży, bedziemy zaszczyceni przedstawiając je na
Państwa prośbę.

THPP80-FN
Polipropylen
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Odporność na ściskanie (MPa)*

(ASTM C365-57)

0,6

1,2

Moduł sprężystości (MPa)*

(ASTM C365-57)

15

40

Odporność na ścinanie L/W (MPa) (ASTM C273-61)

0,4 / 0,2

0,5 / 0,3

Moduł sprężystości L/W (MPa)

14 / 5

15 / 6

Przedział temperatur dla przetwórstwa
i zastosowania (°C)

- 30 to + 80
Krótkotrwała ekspozycja do + 140

- 30 to + 80
Krótkotrwała ekspozycja do + 140

Przewodność cieplna* (W / mK)

0,060

0,065

Wykończenie powierzchni

50 µm Bariera foliowa z polipropylenu
40 g/m2 Włóknina poliestrowa

50 µm Bariera foliowa z polipropylenu
40 g/m2 Włóknina poliestrowa

Standardowe rozmiary (mm)

2.500 (Długość) x 1.200 (Szerokość)

2.500 (Długość) x 1.200 (Szerokość)

(ASTM C273-61)

9,6 9,6
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