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Kabelové svorky pro kolejová vozidla ze 
SUSTAMID 6 FR: Nový obtížně zápalný materiál 
umožňuje použití extrudovaného PA 6 v 
oblastech s vysokými požadavky na protipožární 

ochranu 

Nový materiál s protipožární ochranou 
SUSTAMID 6 FR - obtížně zápalný extrudovaný polyamid 6 

V oblastech s vysokými požadavky na 
protipožární ochranu, například v přepravě 
a elektroprůmyslu, museli výrobci zařízení  
a strojů často oželet bezkonkurenční 
materiál pro strojírenství PA 6, a tím i jeho 
vynikající mechanické vlastnosti. 

 

Novinka: Obtížně zápalný PA6 

Se SUSTAMID 6 FR nyní firma 
Röchling vyvinula obtížně zápalný 
polyamid 6. Nový materiál se 
vyznačuje se 40 procenty velmi 
vysokým indexem kyslíku  
(LOI - Limiting Oxygen Index) a 
neobsahuje halogen. Protipožární 
vlastnosti byly podle UL 94 
klasifikovány V0. Navíc nízká hustota 
materiálu SUSTAMID 6 FR (1,17 g/cm³) 
poskytuje značné výhody z hlediska 
váhy a konstrukce ve srovnání s 
konvenčními materiály jako např. ocelí 
(7,85 g/cm³). 
 

 

 

Nové oblasti použití 

Díky speciální kombinaci vlastností je 
nový SUSTAMID 6 FR ideálním 
materiálem pro oblasti použití, ve kterých 
jsou kladeny velmi vysoké požadavky na 
protipožární ochranu, mechanické 
vlastnosti a hmotnost. 

Například: 

 Výroba kolejových vozidel 

 Letecký průmysl 

 Lodní průmysl 

 Těžební průmysl 

 Elektroprůmysl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vlastnosti 

 Velmi vysoký index kyslíku ve výši  
40 % (LOI - Limiting Oxygen Index) 

 
 Obtížně zápalný  

(V0 podle UL 94) 

 Neobsahuje halogen 

 Nízká hustota (1,17 g/cm³) 

 Vysoká tuhost a pevnost 

 Vysoká tvarová stabilita 

 Dobré kluzné a oděrové vlastnosti 

 Dobrá zpracovatelnost 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Výrobní program 

Objednejte si nyní nový materiál 
SUSTAMID 6 FR jako kulaté a ploché 
tyče v barvách natur a černá v 
následujících rozměrech: 

 

Kontakt 

Rádi vás budeme podrobně informovat o 
vlastnostech a možnostech použití 
SUSTAMID 6 FR.  
Napište nám nyní:  

 flash@sustaplast.de 

Kulaté tyče 

Průměr Délka 

10 - 100 mm 3.000 mm 

Ploché tyče 

Tloušťka Šířka Délka 

8 - 60 mm 620 mm 3.000 mm 

Různé rozměry k dostání přímo na skladě. 
Další rozměry lze vyrobit na zakázku. 
Kontaktujte nás! 

Objednávejte  
nyní!  

SUSTAMID 6 FR splňuje různé požadavky norem jako například nové 
evropské normy pro kolejová vozidla DIN EN 45545-2:2013. Pro další 
detaily a certifikáty nás kontaktujte. 

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

