
PA66 VYDYNE
Több mint 180 autóipari OEM 
és Tier jóváhagyás!

Az Ascend vállalat a világ legnagyobb teljesen 

integrált PA66 gyártója. A teljes integráció 

azt jelenti, hogy az Ascend maga gyártja a 

PA66 polimerizációhoz szükséges összes 

alapanyagot, ami az ügyfelek számára kiváló 

minőséget és megbízható elérhetőséget jelent.

A tudat, hogy a legjobb vagy, néha nem elég. 
Ezért igyekszünk még keményebben.
Resinex, az elsőszámú műanyag és gumi 
alapanyag disztribútor Európában.

A Resinex – a Ravago-csoport tagjaként - Európa vezető műanyag és gumi alapanyag disztribútora helyi irodákkal és raktárakkal. A Resinex termékkínálata, több mint 10.000 féle típusból 
áll a tömegműanyagoktól kezdve (PE,PP,PS) műszaki műanyagokon át (ABS,PC,PC/ABS,PA6,PA66) egészen a speciális műanyagokig (POM,PBT,LCP,PPS,TPE,TPU,PMMA,PA12,PA11).  
A Resinex hivatalos partnere többek között a Dow, a Trinseo, a Celanese, az LG Chem, a Braskem, a DSM, az Ascend, a Lotte, a Total, az Altuglas, az Arkema, az ExxonMobil (a képviseletek orszá-
gonként változhatnak). 



AUTÓIPAR
Több mint 180 OEM és Tier jóváhagyás

A Vydyne PA66 anyagaiból sokféle autóipari alkatrészt gyártanak, 
köszönhetően a nagyon magas minőségének és megbízható 
elérhetőségének. Számos motortérbeli alkalmazáshoz használják, 
amelyek érintkezésbe kerülnek különböző gépjármű folyadékokkal, 
például hűtőrendszerrel vagy hőigényes erőátviteli egységekkel.

A Vydyne teljes autóipari portfolióval rendelkezik: 
 Kategóriájában a legjobb hidrolízis állóságú PA66-os anyagok
 Üvegszálllal töltött típusok (13%-tól 50%-ig).
 Mérettartó típusok
 Ütésálló típusok
 Hőstabil típusok
 Típusok elektromos járművek alkatrészeinek gyártásához

A Vydyne az alábbi autóipari OEM-ek jóváhagyásával rendelkezik
 BMW
 Daimler
 FCA
 Ford
 GM
 Hyundai/Kia
 PSA Peugeot Citroën
 Renault Nissan
 Toyota
 VW Group (VW, Audi, Škoda, SEAT)
  És sokan mások, beleértve a TIER szintű cégeket (Delphi, 

Valeo, Bosch)

A legnépszerűbb autóipari Vydyne típusok:
   Vydyne R530H – 30% üvegszállal töltött emelt hőállóságú, 

 hidrolízis álló típus, natúr és fekete színben
  Vydyne R530HT BK02 – 30% üvegszállal töltött magas 

hőállóságú típus, fekete színben
  Vydyne R530HR BK0652 – 30% üvegszállal töltött hőstabil, 

emelt hidrolízis állóságú típus, fekete színben
  Vydyne R535H BK02 – 35% üvegszállal töltött emelt 

hőállóságú típus, fekete színben
  Vydyne R435H BK0757 – 35% üvegszállal töltött, ütésálló, 

magas merevségű, hőstabilizált típus, fekete színben
  Vydyne R862H BK0676 – üvegszál/ásványi anyaggal töltött, 

hőstabilizált, kitűnő felületi minőséggel rendelkező magas 
folyású típus fekete színben



Kábelkötegelők és rögzítők
Széleskörű portfolió az optimális termelékenység  
és teljesítmény érdekében

  Hőstabilizált típusok
  Ütésálló típusok
  UV és időjáráálló típusok
  Égésgátolt típusok

A kábelkötőzők gyártásához használt leggyakoribb Vydyne típusok:
  Vydyne 21SPC – töltetlen, lubrikált PA66, natúr színben
  Vydyne 21SPF – töltetlen, nukleált és lubrikált, natúr és fekete színben
  Vydyne 22HSP – töltetlen, magas folyású, hőstabilizált és lubrikált, 

natúr és fekete színben

SSP TÍPUSOK  EXTRÚZIÓHOZ
PA66 és PA66/6 Solid State Polymerisation típusok

A felvágott csomagolások és főzőtasakoktól kezdve 
a horgászzsinórokon és kefeszálakon túl, csövek és profilok 
készítésére alkalmazható. 

A nagy molekulatömegű Vydyne az alábbi kedvező 
tulajdonságokkal rendelkezik

  Jobb ömledékszilárdság
  Kopásállóság
  Szívósság

PA66/6 kopoliamid Vydyne típusok  
filmgyártáshoz, az alábbi javított tulajdonságokkal  

  Átlátszóság
  Lágyság
  Szakadásállóság

A leggyakoribb SSP extrúziós PA66 és PA66/6 Vydyne típusok:
 Vydyne 66B – Élelmiszeripari engedélyel rendelkező PA66 
 Vydyne 65A – Hőstabiliált és lubrikált , élelmiszeripari engedélyel rendelkező PA66
 Vydyne 75HB – Hőstabilizált és élelmiszeripari engedélyel rendelkező PA66/6  



Égésgátolt típusok
PA66 és PA66/6 Vydyne típusok UL 94 V-0 
égésgátoltsággal és javított elektromos szigetelő 
tulajdonságokkal

  A biztonságosabb, megbízhatóbb és nagy teljesítményű 
anyagok iránti növekvő igény kielégítése az elektromos és 
elektronikus alkalmazásokban

  Több mint 150 típus, 100-nál is több UL és VDE jóváhagyás
  A kategória legjobb RTI és GWIT értékei

A legnépszerűbb égésgátolt PA66 és PA66/6 Vydyne típusok:
Vydyne FR350J – töltetlen PA66, V-0 (0,4 mm), brómozott 
égésgátoltság, GWIT 960 °C, a 15% szakadási nyúlás miatt 
alkalmas csatok és zsanérok gyártására
Vydyne ECO315J – nagy rugalmasságú töltetlen PA66/6, V-0  
(0,4 mm), halogénmentes égésgátoltság, CTI > 600V (kitűnő 
szigetelő tulajdonságok), nagy szakadási nyúlás ( > 25%), 
hőstabil  típus a zord környezetben működő bonyolult szigetelő 
alkatrészekhez
Vydyne ECO366H – hőstabilizált, töltetlen PA66, V-0 (0,2 mm), 
halogénmentes égésgátoltság, RTI 150 °C elektromos csatlakozók, 
sorkapcsok, NYÁK-csatlakozók és házak gyártásához

Hőstabilizált típusok
Mechanikai szilárdság és hosszú távú teljesítmény zord környezetben 

CONFIDENTIAL – NOT FOR DISTRIBUTION

Hőstabilizált Vydyne típusok
Mechanikai szilárdság és hosszú távú teljesítmény zord körülmények közt
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Vydyne XHT
Forró levegő esetén 190 °C és 210 °C
között, egészen 230 °C-ig (3000 óra)

Hőálló 200 °C-ig

Hőstabil 170 °C-ig

Elektromosan semleges, halogénmentes 
sorozat kiemelkedő szigetelési 
tulajdonsággal

RESINEX Hungary Kft.
Hengermalom Utca 47/A
1117 Budapest
tel: +36 1 371 1831, fax: +36 1 371 1832
email: mail.hu@resinex.com, www.resinex.hu


