
PA66 VYDYNE
Ponad 180 dopuszczeń w branży  
automotive u OEM i TIER 1.  

Firma Ascend jest największym na świecie w pełni 
zintegrowanym producentem PA6.6. Pełną 
integrację należy rozumieć przez wytwarzanie 
przez Ascend wszystkich półproduktów 
potrzebnych do pełnej polimeryzacji PA6.6. 
Zyskuje na tym nie tylko producent, ale także 
klienci którzy mają zagwarantowaną dostępność 
materiału o najwyższej jakości: PA6.6 VYDYNE.

Nawet bycie najlepszym czasem nie 
wystarcza. Dlatego cały czas staramy  
się bardziej. Resinex, najlepszy  
dystrybutor tworzyw sztucznych  
i kauczuku w Europie. 

RESINEX POLAND – Jesteśmy częścią Grupy RAVAGO, światowego lidera wśród dostawców dla przemysłu tworzyw sztucznych i kauczuków, którego sprzedaż przekroczyła 3,7 miliona 
ton. Resinex jest jedynym dostawcą polimerów, który obsługuje wszystkie kraje Europy, Turcję i kraje byłego Związku Radzieckiego za pomocą rozległej sieci biur sprzedaży oraz lokalnych 
magazynów połączonych z centralą logistyczną w Belgii. RESINEX oferuje ponad 10.000 rodzajów tworzyw sztucznych od PE, PP, PS poprzez tworzywa techniczne ABS, PC, PC / ABS, PA6, 
PA66 aż do polimerów specjalnych takich jak to POM, PBT, LCP, PPS, TPE, TPU, PMMA , PA12, PA11 i innych. RESINEX jest oficjalnym dystrybutorem : Dow, Trinseo, Celanese, LG Chem, 
Braskem, DSM, Ascend, Lotte, Total, Altuglas, Arkema, ExxonMobil i innych. 



AUTOMOTIVE
Ponad 180 dopuszczeń u OEM oraz TIER 1.

PA6.6 Vydyne jest bardzo często wybieranym poliamidem do wielu 
zastosowań w przemyśle samochodowym. Wszystko to dzięki 
wysokiej jakości, powtarzalności i niezawodności dostaw. Vydyne 
jest stosowany jako materiał dla wielu części znajdujących się pod 
maską, które są w ciągłym kontakcie z płynami eksploatacyjnymi 
np. elementy układu chłodzenia lub narażone na wysoką 
temperaturę elementy układu silnika.

PA6.6 Vydyne oferuje szerokie portfolio do zastosowań 
w przemyśle samochodowym:   

  Najlepsze na rynku PA6.6 odporne na hydrolizę
  wypełnienie włóknem szklanym od 13% do 50%
  odmiany o polepszonej stabilności wymiarowej
  odmiany o poprawionej udarności 
  odmiany z dodatkową stabilizacją termiczną
  odmiany do zastosowań w samochodach elektrycznych.

 
PA66 Vydyne dopuszczenia u OEM

 BMW
 Daimler
 FCA
 Ford
 GM
 Hyundai/Kia
 PSA Peugeot Citroën
 Renault Nissan
 Toyota
 VW Group (VW, Audi, Škoda, SEAT)
  I inne, w tym wiele dopuszczeń u takich firm jak Delphi, Valeo, 

Bosch.

Najpopularniejsze odmiany PA6.6 Vydyne stosowane w przemyśle 
samochodowym:

  Vydyne R530H – 30% GF, poprawiona odporność termiczna 
oraz odporność na hydrolizę (naturalny, czarny)

  Vydyne R530HT BK02 – 30% GF, poprawiona odporność 
termiczna (czarny)

  Vydyne R530HR BK0652 – 30% GF, poprawiona odporność 
termiczna oraz polepszona odporność na hydrolizę (czarny)

  Vydyne R535H BK02 – 35% GF, poprawiona odporność 
termiczna (czarny)

  Vydyne R435H BK0757 – 35% GF, poprawiona udarność, duża 
sztywność, poprawiona odporność termiczna (czarny)

  Vydyne R862H BK0676 – wypełnienie włóknem szklanym/
minerałem PA66, polepszona odporność termiczna, większy 
wskaźnik płynięcia (MFI), przeznaczone do wyprasek 
wizualnych (czarny).



OPASKI KABLOWE I ZAPIĘCIA:
Szeroka oferta umożliwiająca łatwą i optymalną produkcję 
oraz najlepsze właściwości wypraski

  poprawiona odporność termiczna
  z dodatkiem elastomeru, modyfikowane udarnościowo
  zwiększona odporność na promieniowanie UV i warunki zewnętrzne
  uniepalnione.

Najpopularniejsze odmiany PA6.6 Vydyne stosowane do opasek 
kablowych i zapięć:

  Vydyne 21SPC – niewypełniony, z dodatkiem lubrykantu PA6.6 
(naturalny)

  Vydyne 21SPF – niewypełniony, z pakietem lubrykantu i dodatku 
przyśpieszającego krystalizację PA6.6 (naturalny i czarny)

  Vydyne 22HSP – niewypełniony, podwyższone MFI, polepszona 
odporność termiczna oraz dodatkowa lubrykacja PA6.6  
(naturalny i czarny).

SSP do WYTŁACZANIA 
PA6.6 i PA6.6/6 odmiany do wytłaczania.

Od osłonek kiełbasianych poprzez worki do pieczenia aż po żyłki 
wędkarskie, włókna, tuby oraz profile.  

Vydyne PA6.6 charakteryzuje się:
  największą masą cząsteczkową
 poprawioną wytrzymałością w stanie stopienia
  odpornością na ścieranie 

wytrzymałością

Kopolimer PA6.6/6 Vydyne do zastosowań  
foliowych z poprawioną

  transparentnością
  twardością
  odpornością na zrywanie.

Najpopularniejsze odmiany przeznaczone do wytłaczania PA66 and PA6.6/6 Vydyne:
 Vydyne 66B – PA6.6 do wytłaczania, dopuszczony do kontaktu z żywnością 
 Vydyne 65A – stabilizowany termicznie, z dodatkiem lubrykantu oraz dopuszczony do kontaktu z żywnością 
 Vydyne 75HB – PA6.6/6 stabilizowany termicznie, dopuszczony do kontaktu z żywnością. 



NIEPALNE
PA6.6 i PA6.6/6 Vydyne z certyfikacją niepalności 
UL 94 V-0 oraz poprawionymi właściwościami 
izolacyjnymi.

  Vydyne jest odpowiedzią na zwiększone zapotrzebowanie 
na bezpieczne i wysokiej jakości kompoundy do zastosowań 
elektrycznych i elektronicznych. 

  Ponad 150 odmian posiadających więcej niż 100 certyfikacji 
UL i VDE. 

  Najlepsze na rynku uniepalnione odmiany dające doskonałe 
wyniki parametrów RTI i GWIT. 

Najpopularniejsze uniepalnione odmiany PA6.6 i PA6.6/6 Vydyne
Vydyne FR350J – niewypełnione PA6.6, V-0 (0,4 mm), 
uniepalnione związkami bromu, GWIT 960 °C, 15% wydłużenia 
przy pęknięciu, doskonałe do połączeń zatrzaskowych i zawiasów, 
rozwiązanie dla urządzeń pracujących bez nadzoru.
Vydyne ECO315J – niewypełnione PA6.6/6 o dobrej plastyczności, 
V-0 (0,4 mm), uniepalnione bez związków halogenowych, CTI 
> 600V (świetne właściwości izolacyjne, znaczące wydłużenie 
przy pęknięciu ( > 25%), zawiera dodatek podnoszący odporność 
termiczną, dedykowany do elementów izolacyjnych pracujących 
w trudnych warunkach.
Vydyne ECO366H –niewypełniony PA6.6, polepszona odporność 
termiczna, V-0 (0,2 mm), bezhalogenowe uniepalnienie, RTI 
elektryczne 150 °C, przeznaczony do przełączników elektrycznych, 
bezpieczników, złączy i obudów.

ZAAWANSOWANA ODPORNOŚĆ TERMICZNA
PA6.6 Vydyne cechuje się długoterminową wytrzymałością w trudnych warunkach.

CONFIDENTIAL – NOT FOR DISTRIBUTION

Vydyne odmiany o zwiększonej odporności termicznej
Długoterminowa wytrzymałość mechaniczna w trudnych warunkach
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Wymagania termiczne dla zastosowań 
pod maską samochodu (suche powietrze) 

Vydyne H
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Vydyne HT

Temperatura powietrza od 190°C do 
210°C i do 230°C przez 3000 godzin

Odporność termiczna do 200°C

Odporność termiczna do 170°C

Elektrycznie neutralny, uniepalniony
bezhalogenowo do wymagających 
zastosowań izolacyjnych

RESINEX Poland Sp. z o.o. 
Ul. Brechta 7, 03-472 Warszawa
tel: (+48) 22 441 60 00
email: resinex.pl@resinex.com, www.resinex.pl

Biuro Handlowe w Krakowie:
RESINEX Poland Sp. z o.o.
Ul. Rydlówka 15/17, 30-363 Kraków
tel: (+48) 12 296 46 21, fax: (+48)12 296 46 60


