TECASINT 1021 black - Semiacabados
Des ignaç ão Químic a
PI (Poliimida)

Carac t erís t ic as princ ipais
ótimas prop. de deslize e desgaste
muito boa estabilidade térmica
boa resistência ao desgaste
boa resistência química
alta capacidade térmica e mecânica
resistente a radiação de alta energia
alta resistência a def. sob carga (creep)
sensível a hidrólise em alto range de
temperatura

Cor
preto
Dens idade
1.41 g/cm3
A dit ivos
15% grafite

Indús t rias -alvo
indústria automotiva
tecnologia de aviação e aeroespacial
criogenia
tecnologia de transporte
tecnologia de fabricação de vidro
engenharia mecânica
engenharia de precisão

Pro p ri e d a d e s m e câ n i ca s

p a râ m e tro

va l o r

unidade

n o rm a

co m e n tá ri o

Resistência a tração

50 mm/min

97

MPa

DIN EN ISO 527-1

Módulo de elasticidade (teste
de tração)

1 mm/min

4000

MPa

DIN EN ISO 527-1

(1) eU
(2) eA
(3) Ensinger Standard

Alongamento na ruptura

50 mm/min

3.2

%

DIN EN ISO 527-1

Resistência a flexão

10 mm/min

150

MPa

DIN EN ISO 178

Módulo de elasticidade (teste
de flexão)

2 mm/min

4000

MPa

DIN EN ISO 178

Alongamento na ruptura (teste
de flexão)

10 mm/min

4.0

%

DIN EN ISO 178

Resistência a compressão

10 mm/min

210

MPa

EN ISO 604

Resistência a compressão

10mm/min, 10%
deformação, 23ºC

175

MPa

EN ISO 604

Compressão na ruptura

10 mm/min

20.1

%

EN ISO 604

Módulo de compressão

1 mm/min

1880

MPa

EN ISO 604

Resistência ao impacto
(Charpy)

max 7.5 J

34

kJ/m 2

DIN EN ISO 179-1

1)

Resistência ao impacto c/
entalhe (Charpy)

max 7.5 J

3.7

kJ/m 2

DIN EN ISO 179-1

2)

Dureza Shore D

Shore D

88

-

3)

Pro p ri e d a d e s té rm i ca s

p a râ m e tro

va l o r

unidade

n o rm a

353

°C

-

Temperatura de transição vítrea

co m e n tá ri o
1)

Temperatura de distorção
térmica

1.85 MPa

300

°C

DIN 53 461

Temperatura de serviço

longa duração

-

°C

-

2)

Coeficiente Expansão Térmica
Linear (CLTE)

50-200°C

3.8 /

10 -5 K -1

DIN 53 752

3)

1.16

J/(g*K)

-

Calor específico

(1) DMA, fator máximo perda
(2) Dados obtidos de fontes
públic as. Testes individuais
c onforme c ondiç ões da
aplic aç ão são mandatórios.
(3) Expansão térmic a eixo
XY/Z

Condutividade térmica

40°C

0.80

W/(K*m)

ISO 8302

Ou tra s p ro p ri e d a d e s

p a râ m e tro

va l o r

unidade

n o rm a

co m e n tá ri o

Absorção de água

24 h na água, 23ºC

0.78

%

DIN EN ISO 62

Absorção de água

24 h na água, 80ºC

1.57

%

DIN EN ISO 62

Flamabilidade (UL 94)

correspondente a

V0

(1) "Correspondente"
signific a sem c orrelaç ão a
UL (c artão amarelo). A
informaç ão pode ser obtida
da resina, semiac abado ou
estimada. Testes individuais
relac ionados a aplic aç ão
são mandatórios.

DIN IEC 60695-11-10;

1)

Série TECASINT 1000 mostra absorção significativa de água. As peças devem ser pré-secas antes do rápido aquecimento acima de 200 ° C (processo de
secagem: 2 h a cada 3 mm de espessura da parede a 150 ° C).
Nossa informaç ão e c omentários refletem o estado atual de nosso c onhec imento e deve informar sobre nossos produtos e aplic aç ões. Elas não asseguram ou garantem a
resistênc ia químic a, qualidade dos produtos e sua c omerc ializaç ão, de forma juridic amente legal. Nossos produtos não são rec omendados para uso em implantes
médic os ou odontológic os. Patentes c omerc iais existentes devem ser observadas. Os dados e informaç ões dec larados não possuem valores mínimos ou máximos, mas
valores de referênc ia que podem ser utilizados princ ipalmente para fins de c omparaç ão para a seleç ão de material. Esses valores estão dentro da faixa de tolerânc ia
normal das propriedades do produto e não representam valores de propriedade garantidos. Por isso, eles não devem ser usados para propósitos de espec ific aç ões. Salvo
disposiç ão em c ontrário, estes valores foram determinados por testes em dimensões de referênc ia. Como as propriedades dependem das dimensões do produto
semiac abado e a orientaç ão no c omponente (espec ialmente nos materiais c om c arga), o material não pode ser utilizado sem a realizaç ão de um ensaio espec ífic o em
c irc unstânc ias individuais. O c liente é o únic o responsável pela qualidade e adequaç ão dos produtos para a aplic aç ão e tem que testar o uso e proc essamento antes da
utilizaç ão. Valores da folha de dados estão sujeitos a revisões periódic as, a atualizaç ão mais rec ente pode ser enc ontrada em www.ensingerplastic s.c om. Alteraç ões
téc nic as reservadas.
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