
Even Being The Best Is Sometimes
Not Enough. Therefore We Try Harder.
Resinex, The Best Distributor
Of Plastics And Rubber In Europe.

RESINEX, a part of RAVAGO Group, is a leading European supplier of plastics and rubbers with local branches and warehouses in all European countries. The RESINEX portfolio consists of over 10,000 
items from commodity plastics PE, PP, PS through engineering plastics ABS, PC, PC / ABS, PA6, PA66 to special polymers such as POM, PBT, LCP, PPS, TPE, TPU, PMMA, PA12, PA11 and others. 
RESINEX is the offi cial distributor of companies including Dow, Trinseo, Celanese, LG Chem, Braskem, DSM, Ascend, Lotte, Total, Altuglas, Arkema, ExxonMobil and others (representation may vary 
in different countries).

PA66 VYDYNE
Peste 180 de aprobări pentru  
OEM-uri și Tier-uri din domeniul auto! 

Compania Ascend este cel mai mare producător 

de PA66 cu circuit complet integrat. Integrarea 

completă înseamnă că Ascend produce toate 

materiile prime necesare pentru polimerizarea 

poliamidei 66, astfel încât clienții beneficiază 

de o calitate superioară și de disponibilitate 

constantă pentru VYDYNE PA66.



AUTOMOTIVE
Peste 180 de aprobări la OEM-uri și Tier-uri

Vydyne PA66 este poliamida aleasă pentru numeroase aplicații 
mulțumită calității superioare constante și a siguranței în livrări. 
Vydyne este folosit în numeroase aplicații de sub capotă care intră 
în contact cu lichide auto, precum sisteme de răcire sau părți ale 
grupului motopropulsor care trebuie să facă față și unor cerințe 
termice speciale.

Vydyne PA66 oferă un portofoliu complet pentru aplicații din 
domeniul auto:  

  Sorturi de PA66 cu cea mai bună rezistență hidrolitică  
din clasa lor

  Sorturi ranforsate cu proporții de 13 – 50% ale aditivilor

   Sorturi cu stabilitate dimensională 

  Sorturi cu rezistență la impact

  Sorturi cu stabilitate termică

  Sorturi pentru aplicații destinate mașinilor electrice 

Aprobări ale PA66 Vydyne de la OEM-uri Automotive:

 BMW

 Daimler

 FCA

 Ford

 GM

 Hyundai/Kia

 PSA Peugeot Citroën

 Renault Nissan

 Toyota

 VW Group (VW, Audi, Škoda, SEAT)

  Și altele, incluzând specificațiile de la numeroase Tier-uri   
(Delphi, Valeo, Bosch)

Cele mai populare sorturi de Vydyne PA66 pentru aplicații automotive:

  Vydyne R530H – 30% fibră de sticlă, stabilizat termic cu 
rezistență hidrolitică crescută (natural, negru) 

  Vydyne R530HT BK02 – 30% fibră de sticlă, cu stabilitate termică 
ridicată (negru)

  Vydyne R530HR BK0652 –  30% fibră de sticlă, stabilizat termic 
cu rezistență hidrolitică îmbunățățită (negru) 

  Vydyne R535H BK02 – 35% fibră de sticlă, stabilizat termic 
(negru)

  Vydyne R435H BK0757 – 35% fibră de sticlă, modificat la impact, 
rigiditate crescută, stabilizat termic (negru)

  Vydyne R862H BK0676 – PA66 ranforsată cu sticlă/minerale, sort 
stabilizat termic, curgere mare și aspect al suprafeței îmbunătățit 
(negru)



COLIERE DE FIXARE PENTRU CABLURI
Portofoliu extins pentru productivitate optimă și 
performanță

  Sorturi cu stabilitate termică

  Sorturi cu rezistență la impact

  Sorturi cu rezistență crescută la UV și alți factori de mediu 

  Sorturi ignifugate

Cele mai populare sorturi de Vydyne PA66 și PA66/6 pentru  
coliere de fixare:

  Vydyne 21SPC – sort de PA66 neranforsat și lubrifiat (natural)

  Vydyne 21SPF – sort de PA66 neranforsat, nucleat și lubrifiat  
(natural și negru)

  Vydyne 22HSP – sort de PA66 neranforsat, curgere mare, stabilizat 
termic și lubrifiat (natural și negru)

SSP pentru EXTRUDARE 
Sorturi SSP (Solid State Polymerisation) de PA66 și PA66/6 

De la caserole pentru carne și pungi pentru gătit la plase de pescuit,  
fibre pentru perii, tuburi și profile. 

Densitatea moleculară mare a poliamidei 66 Vydyne PA66 conferă

  Forță crescută a materialului topit

  Rezistență la abraziune

  Duritate

Co-poliamida Vydyne PA66/6 pentru folie  
cu proprietăți îmbunătățite în ceea ce privește:

  Claritatea

  Suplețea

  Rezistența la rupere 

Cele mai populare sorturi SSP de Vydyne PA66 și PA66/6 pentru extrudare:

 Vydyne 66B – sort de PA66 pentru extrudare cu aviz alimentar

 Vydyne 65A – sort pentru extrudare, stabilizat termic și lubrifiat, cu aviz alimentar 

 Vydyne 75HB – sort PA66/6 stabilizat termic, cu aviz alimentar



IGNIFUGARE
Vydyne PA66 și PA66/6 cu ignifugare UL 94 V-0 și 
proprietăți de izolare electrică îmbunătățite

  Satisfacerea cererii crescute de compound-uri mai sigure și mai 
performante pentru aplicațiile electrice și electronice 

  Peste 150 de sorturi cu mai mult de 100 de aprobări UL și 
certificare VDE

  Cele mai bune sorturi ignifugate pentru RTI și GWIT din clasa lor 

Cele mai populare sorturi ignifugate de Vydyne PA66 și PA66/6:

Vydyne FR350J – PA66 neaditivată, V-0 (0,4 mm), agent bromurat 
de ignifugare, GWIT 960 °C, 15% elongație la rupere (pentru capse și 
balamale), soluție optimă pentru aparaturi nesupravegheate.

Vydyne ECO315J –PA66/6 neaditivată cu ductilitate mare, V-0 
(0,4 mm), agent de ignifugare fără halogen, CTI > 600V (proprietăți 
excelente de izolare), elongație mare la rupere ( > 25%), sort stabil 
termic destinat componentelor izolatoare complexe aflate în medii 
agresive 

Vydyne ECO366H – PA66/6 neaditivată cu rezistență termică, V-0 
(0,2 mm), agent de ignifugare fără halogen, indice RTI 150 °C pentru 
conectori electrici, blocuri de joncțiune, conectori PCB și carcase

STABILITATE TERMICĂ
Vydyne PA66 are stabilitate mecanică și o performanță de lungă durată în medii agresive.

CONFIDENTIAL – NOT FOR DISTRIBUTION

Sorturi Vydyne stabilizate termic
Stabilitatemecanică și performanță pe termen lung în medii agresive
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Noi cerințe termice pentru aplicațiile 
poziționate sub capotă (dry air)

Vydyne H

Vydyne J

Vydyne HT

Vydyne XHT
Călire termică (cu aer cald) de la 190 °C 
la 210 °C, până la 230 °C timp de 3000 
ore

Rezistență termică până la 200°C

Stabilitate termică până la170°C

Neutru electric și non-halogenat pentru 
condiții speciale destinate izolării 
electrice
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Str. Căpitan Vijelie Nr. 4, Sector 5, 050672, Bucureşti
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email: ro-office@resinex.com, www.resinex.ro
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