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Zaciski kablowe dla pojazdów szynowych 
wykonane z SUSTAMID 6 FR: To nowe, trudno 
zapalne tworzywo umożliwia zastosowanie 
wytłaczanego PA 6 w zakresie wysokich 

wymagań dotyczących właściwości palnych 

Nowe tworzywo odporne na ogień  
SUSTAMID 6 FR - trudno zapalny, wytłaczany poliamid 6 

W zakresie wysokich wymagań odnośnie 
właściwości palnych - przykładowo w 
dziedzinie transportu i przemyśle 
elektrotechnicznym - producenci urządzeń 
i maszyn często musieli zrezygnować z 
zastosowania tworzywa PA 6 w 
konstrukcjach maszyn i tym samym z jego 
znakomitych właściwości mechanicznych. 
 

Nowość: Trudno zapalny PA 6 

Obecnie firma Röchling opracowała 
SUSTAMID 6 FR - trudno zapalny 
poliamid 6 nadający się do wytłaczania. 
To nowe tworzywo odznacza się 40-
procentowym, bardzo wysokim 
wskaźnikiem krytycznej koncentracji 
tlenu (LOI - Limiting Oxygen Index) i nie 
zawiera halogenu. Właściwości palne 
zostały zaklasyfikowane według UL 94 na 
V0. Dodatkowo niski ciężar właściwy 
SUSTAMID 6 FR (1,17 g/cm3) powoduje 
że ten produkt o niezwykłej kombinacja 
niskiej wagi i wspaniałych właściwości 
konstrukcyjnych ma znaczącą przewagę 
nad tradycyjnymi materiałami takim jak na 
przykład stal (7,85 g/cm3). 
 

Nowe zakresy zastosowań 

Nowe tworzywo SUSTAMID 6 FR - dzięki 
szczególnej kombinacji właściwości - jest 
idealnym materiałem do zastosowań, w 
których stawiane są bardzo wysokie 
wymagania dotyczące właściwości 
palnych i właściwości mechanicznych 
przy jednoczesnym zachowaniu niskiej 
wagi elementów. 
 

Przykładowo: 

 Budowa pojazdów szynowych 

 Przemysł lotniczy 

 Przemysł okrętowy 

 Górnictwo 

 Przemysł elektrotechniczny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Właściwości 

 Bardzo wysoki wskaźnik krytycznej 
koncentracji tlenu rzędu 40 % (LOI - 
Limiting Oxygen Index) 

 
 Trudno zapalny  

(V0 według UL 94) 

 Bez halogenu 

 Niski ciężar właściwy (1,17 g/cm3) 

 Wysoka sztywność i wytrzymałość 

 Wysoka stabilność kształtu 

 Dobre właściwości ślizgowe i 
odporność na ścieranie 

 Dobra przydatność do obróbki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program wyrobów 

Oferujemy Państwu nowe tworzywo 
SUSTAMID 6 FR w postaci prętów 
okrągłych i płaskowników w kolorze 
naturalnym i czarnym o następujących 
wymiarach: 

 

Kontakt 

Chętnie udzielimy informacji na temat 
właściwości i możliwości zastosowań tworzywa 
SUSTAMID 6 FR. Korespondencję prosimy 
kierować na adres: flash@sustaplast.de 

pręty okrągłe 

średnica długość 

10 - 100 mm 3.000 mm 

Płaskowniki 

grubość szerokość długość 

8 - 60 mm 620 mm 3.000 mm 

Wiele typów o różnych wymiarach można 
nabyć bezpośrednio z zasobów 
magazynowych. Profile o odmiennych 
wymiarach są wykonywane na zamówienie. 
Prosimy zwrócić się do nas! 

Teraz  
zamów!  

SUSTAMID 6 FR posiada wiele różnych atestów, jak na przykład nową normę 
europejską dotyczącą pojazdów szynowych DIN EN 45545-2:2013. W sprawie 

dalszych szczegółów i certyfikatów prosimy zwrócić się do nas. 

http://www.roechling-plastics.com/

