
 

 
 

 

 
 

FIȘA TEHNICĂ 
BARE ȘI PLĂCI DIN POLIAMIDĂ 

 
Poliamida, cunoscută și sub denumirile de nylon, duramid, ertalon etc., este 

întâlnită sub mai multe tipuri. Cele mai importante sunt PA6, PA66, PA6+MoS2, și sunt 
destinate prelucrărilor mecanice. Diferențele legate de proprietățile fizice ale acestor 
materiale sunt în principal determinate de compoziția fiecăruia și structura moleculară.  
            Caracteristici:  

-rezistență mecanică ridicată, rigiditate, duritate, compactitate 
-rezistență la coroziune 
-abilitate de amortizare mecanică ridicată 
-bune proprietăți de alunecare 
-rezistență excelentă la uzură 
-bune proprietăți de izolare electrică 
-rezistență ridicată la radiații energetice puternice (gamma și raze X) 
-aplicabilitate bună pe utilaje 

 

CARACTERISTICI VALOARE MĂSURATĂ 

Culoare Natur/Negru 

Densitate 1,14 g/cm3 

Alungirea la rupere >50% 
Compresia la încărcare de 2% din 

deformația nominală 
33 N/mm2 

Modul de elasticitate 3100 N/mm2 

Temperatura de topire 220° C 

Conductivitate termică la 23 °C 0,28 W/K.m 

Domeniul de temperatură 
-40...+85° C (160° C pentru 

perioadă scurtă de timp) 
Rigiditate dielectrică (DIN53481) 25 KV/mm 

Rezistivitate pe volum (DIN53482) 1015 Ohm.cm 

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

în aer, la 23 °C, 50% UR 2,6% 

VULC
ONPLA

ST



Coeficientul de absorbție a apei la saturație 
în apă, la 23 °C 9% 

Rezistență chimică la acizi slabi și solvenți 
clorinați B: limitată 

Rezistență chimică la acizi puternici C: foarte limitată 

Rezistență chimică la alcali slabi A: acceptabilă 

Rezistență chimică la alcali puternici B-C: limitată – foarte limitată 
Rezistență chimică la hidrocarburi 

aromatice și alifatice, cetone, alcooli, soluții 
saline anorganice 

A: acceptabilă 

Rezistență la apă fierbinte B: limitată 

Rezistență la raze UV B: limitată (negru: A: 
acceptabilă) 

 
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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