
 

 
 

 

 
 

FIȘA TEHNICĂ 
BARE DIN PET 

 
Polietilentereftalat, PET, este un produs termoplastic cristalin, care se pretează 

foarte bine la producerea pieselor de mare precizie, la care este adăugată o bună 
lubrifiere. 

Caracteristici: 
-rezistență mecanică ridicată, duritate și rigiditate; 
-foarte bună rezistență la alungire; 
-coeficient de fricțiune scăzut și constant; 
-excelentă stabilitate dimensională (mai bună decât a rășinii acetale); 
-o mai bună rezistență la acizi față de PA6 și poliacetali; 
-bune proprietăți de izolație electrică; 
-inert din punct de vedere fiziologic (se pretează la contactul cu alimentele); 
-rezistență ridicată la radiații energetic mari (gamma și raze X); 
-excelentă rezistență la pătare. 
 

CARACTERISTICI VALOARE MĂSURATĂ 

Culoare Natural, negru 

Densitate 1,39 g/cm3  
Absorbția apei după 24/96 h de imersiune în 

apă la 23 °C 
0,07-0,16 % 

Absorbția apei la saturație în aer la 23 °C și 
50% umiditate relativă 

0,25 % 

Absorbția apei la saturație în apă la 23 °C 0,50 % 

Temperatura de topire 255 °C 

Conductivitatea termică la 23° C 0,29 W(K.m) 
Coeficientul de dilatație termică liniară, 

valoare medie între 23 si 60° C 
60x10-6m/(m.K) 

Coeficientul de dilatație termică liniară, 
valoare medie între 23 si 100° C 

80x10-6m/(m.K) 

Temperatura de deviere sub sarcină 75 °C 
Domeniul de temperatură pentru 

5000/20000 h 
-20...+115/100 °C (160 °C 

pentru perioadă scurtă) 
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Rezistența la tracțiune 90 MPa 

Alungirea la rupere 15% 

Modul de elasticitate la tracțiune  3700 MPa 
Compresia în sarcină la 1/2/5% din 

deformarea nominală 
26/51/103 Mpa 

Rigiditatea dielectrică la 23° C 22 KV/mm 

Rezistivitatea pe volum >1015 Ωmm  

Rezistivitatea pe suprafață >1014 Ωmm  

Constanta dielectrică la 100 Hz 3,4 

Constanta dielectrică la 1 Hz 3,2 
 
Informațiile de mai sus trebuie să fie luate în considerare ca și ghid, dar nu pot fi privite ca un angajament 
din partea noastră. 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________________________                          
               
B-dul:G-ral Dascalescu,Nr.395B,Piatra Neamt,Romania                                    SC VULCONPLAST SRL 
Sediu Social: Str.Valea Alba,Nr. 1, Piatra Neamt                                                NRC: J27/34/2010 
+40 333 802 157 Fax; +40 746 903 010 Telefon                                                 CUI: RO 26422149 
office@vulconplast.ro 
www.vulconplast.ro        

VULC
ONPLA

ST

mailto:office@vulconplast.ro
http://www.vulconplast.ro/



