
 

 
 

 

 
 

FIȘA TEHNICĂ 
BARE ȘI PLĂCI DIN POM-C 

 
POM-C este un copolimer poliacetal rezistent la hidroliză, alcaliză puternică și 

degradare termo-oxidantă. 
             Caracteristici:  

-rezistență mecanică ridicată, rigiditate, duritate 
-ductilitate deosebită și compactitate (memorie elastică) 
-bună rezistență la alungire 
-rezistență ridicată la impact, chiar și la temperaturi joase 
-stabilitate dimensională foarte bună 
-bune proprietăți de alunecare și rezistență la uzură 
-aplicabilitate bună pe utilaje 
-bune proprietăți de izolație electrică și dielectrică 
-inert din punct de vedere fiziologic (bun pentru contactul cu alimentele) 
-nu are proprietăți de autostingere 

 
 

CARACTERISTICI VALOARE MĂSURATĂ 

Culoare Natur/Negru 

Densitate 1,41 g/cm3 

Modul de elasticitate 3000-3300 N/mm2 

Temperatura de topire 165° C 

Conductivitate termică la 23 °C 0,31 W/K.m 

Domeniul de temperatură 
-50...+100° C (140° C pentru 

perioadă scurtă de timp) 
Rigiditate dielectrică (DIN53481) 20 KV/mm 

Rezistivitate pe volum (DIN53482) 1014 Ohm.cm 

Rezistivitate pe suprafață (DIN53482) 1015 Ohm.cm 
Coeficientul de absorbție a apei la saturație 

în aer, la 23 °C, 50% UR 0,2% 

Coeficientul de absorbție a apei la saturație 
în apă, la 23 °C 0,85% 
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Rezistență chimică la acizi slabi și solvenți 
clorinați B – limitată 

Rezistență chimică la acizi puternici C – foarte limitată 

Rezistență chimică la alcali slabi Natur: A – acceptabilă 
Negru: B – limitată 

Rezistență chimică la alcali puternici Natur: A – acceptabilă 
Negru: C – foarte limitată 

Rezistență chimică la hidrocarburi 
aromatice si alifatice, cetone, alcooli, soluții 

saline anorganice 
A – acceptabilă 

Rezistență la apă fierbinte B – limitată 

Rezistență la raze UV Natur: C – foarte limitată 
Negru: B - limitată 

 
Informațiile de mai sus trebuie să fie luate în considerare ca și ghid, dar nu pot fi privite ca un angajament 
din partea noastră. 
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