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 Egenskaper för polyamid PA66

Polyamid är ett av de viktigaste termoplastiska syntetiska materialen. 
Termoplast kan omformas genom uppvärming hur ofta som helst, 
utan kemiskt sönderfall eller annan negativ förändring. Detta gör 
polyamid lämpligt att använda vid framställning av formsprutade 
högkvalitativa produkter.

Ca 90% av alla buntband och fästen från HellermannTyton tillverkas 
i detta material. Polyamid är också känt under namnet Nylon®, vilket 
introducerades av företaget Dupont. 

Den inre stukturen på polyamid är en delvis strukturerad 
polymerkedja, t ex polyamid är delvis kristalin. På grund av tätare 
packning av de individuella molekylkedjorna har polyamid endast 
begränsad transparens. Plasten kan därför beskrivas som 
halvgenomskinlig. 

 Molekylkedjan på PA66 består av två huvuddelar.

 Ett stort urval av polyamider och tillsatser möjliggör en optimal 
anpassning av egenskaper för den färdiga produkten att passa till 
respektive önskemål.

Följande PA66 varianter används för HellermannTyton produkter:

• Polyamid 6.6 standard (PA66) för temperaturområden upp till +85 °C

•  Polyamid 6.6 värmetålig (PA66HS) för temperaturområden upp till 
+105 °C

• Polyamid 6.6 UV-tålig (PA66W) för utomhusbruk

• Polyamid 6.6 värme- och UV-tålig för utomhusbruk upp till +105 °C

• Polyamid 6.6 slagtålig (PA66HIR) för höga elastiska krav

•  Polyamid 6.6 slagtålig och värmetålig (PA66HIRHS) för höga 
elastiska krav och temperaturer upp till +105 °C

• Polyamid 6.6 V0 för höga krav på brandskydd 

Varje del innehåller 6 kolatomer vilket ger namnet PA66.

Polyamid PA66 har många egenskaper som är mycket fördelaktiga 
för HellermannTytons buntband och fästen, såsom: 

• Hög hållfasthet, styvhet och hårdhet

• Hög formstabilitet, även under inverkan av värme

• Högt nötningsmotstånd 

 För materialinformation, 
se sida  30.

1:a delen 
med 6 kolatomer

2:a delen 
med 6 kolatomer

 Vatteninnehåll i polyamid

Polyamid är ett hygroskopiskt material vilket innebär att det 
absorberar och släpper ifrån sig vatten. De mekaniska egenskaperna 
påverkas markant av vatteninnehållet. Särskilt fl exibiliteten och 
draghållfastheten.

I en normal miljö med 23 °C och 50% relativ luftfuktighet är graden 
av vattenmättnad i polyamid ca 2,5%. För en optimal funktion av 
ett buntband är det därför viktigt att polyamiden innehåller ca 2,5% 
vatten.

Kvaliteten och funktionaliteten på produkterna är därför påverkade 
av vatteninnehållet, därför är en korrekt lagring och förvaring av 
produkterna avgörande. Läs även vår separata lagringsinstruktion.

Eftersom fukt är så avgörande för kvaliteten på ett buntband är 
frågan: Vad händer om bandet är installerat och vatteninnehållet 
i bandet varierar?

Vatteninnehållet avgör fl exibiliteten och styrkan i bandet. 
Vid ett vatteninnehåll på ca 2,5% har bandet den idealiska 
fl exibiliteten för installation. När bandet dras genom låshuvudet 
måste låstungan vara tillräckligt fl exibel för att hoppa upp och 
ner i bandets låsrillor utan att gå av. Å andra sidan måste det 
fi nnas en tillräcklig styvhet i materialet så att låstungans rillor 
sammanfaller med bandets rillor under åtdragningen så att en 
"positiv låsning" uppnås. Efter att detta har uppnåtts är bandet 
i ett statiskt tillstånd. Förändringar i de mekaniska egenskaperna 
för bandet beroende på vatteninnehåll är obetydliga i detta läge. 
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För utomhusbruk rekommenderar vi alltså användning av svarta band i 
PA66 eller PA66HIR(S) samt vid extremt UV-utsatta miljöer även PA66W. 

Första delen 
med 4 kolatomer

Andra delen 
med 6 kolatomer

 Egenskaper för UV-tålig polyamid
Frågan om ett svart buntband klarar att användas utomhus kommer 
ofta upp. 

Detta beror mycket på applikationen och övriga miljöbetingelser men 
generellt kan man säga att ett buntband tillverkat i PA 66 med en 
inblandning av kimrök (och är därmed svart) motstår UV-strålning 
under en viss tid. 

Mängden kimrök som blandas i avgör bandets motståndskraft mot 
UV-strålar men påverkar även andra egenskaper i bandet såsom 
fl exibilitet i kyla etc.

På grund av det klimat (kyla, luftfuktighet mm) vi har i Norden 
rekommenderar vi vanligtvis att PA66 i svart används för normala 
utomhus-applikationer. 

För vissa storlekar av band används även ett material PA66HIR(S) 
som är speciellt anpassat för det Nordiska klimatet med avseende på 
UV-tålighet samt även kyla och låg luftfuktighet som förekommer 
under vinterhalvåret.

Produkter tillverkade i materialet PA66W är det material som har 
störst procentuell inblandning av kimrök (2%) enligt ASTM standard 
D6779 och har därmed största möjliga motståndskraft mot 
UV-strålar. Detta material används framför allt i sydligare länder där 
man har en betydligt större UV-exponering än i norr.

Skillnaden kan tydligt ses på de två bilderna nedan. 

Polyamid 6.6 standard (PA66) färgad svart:

 Strukturen har blivit förstörd av UV-strålning 

Polyamid 6.6 UV-stabiliserat (PA66W) med minst 2% kimrök:

 Strukturen har endast påverkats delvis av UV-strålning 

 Efter 500 timmars utsättande för UV-ljus

 Ett enkelt praktiskt test: "hammartestet"

Du kan snabbt kontrollera om ett buntband är UV-stabiliserat eller inte. Slå med en hammare på änden av bandet. Håll upp den 
tillplattade delen mot ljuset. Buntband med ett innehåll av kimrök på mer än 2% tillåter inget ljusgenomsläpp utan ser svarta ut. 
Band med mindre kimröksinnehåll släpper igenom en viss mängd ljus i den tillplattade änden. 

 Egenskaper för polyamid PA12

Vid sidan av Polyamid 66 fi nns andra varianter av polyamider som är 
mindre hygroskopiska, som har en molekylkedja med en bas av 12 
kolatomer.

PA12 har följande fördelar gentemot PA66:

•  Mindre hygroskopisk - mättnad vid 23 °C och 50% relativ 
luftfuktighet är ca.1%.

• Bättre slagtålighet.

• Bra väderresistens, även utan speciella tillsatser

Dessa tre egenskaper gör PA12 lämplig för utomhusbruk, speciellt 
när man önskar bättre slagtålighet.

Vattenabsorbtion i PA12 är inte bara lägre än för PA66 utan också 
långsammare. Detta är ett krav när de mekaniska egenskaperna 
behöver vara relativt oförändrade vid växlande omgivningsfaktorer. 

 Egenskaper för polyamid PA46

Polyamid PA66, oavsett tillsatser, är inte lämpliga för längre 
användning i temperaturer på +105 °C. Tack vare den avsevärt bättre 
temperaturtåligheten, är polyamid PA46 mer lämplig för användning 
i temperaturer upp till eller över 150 °C (beroende på tiden).

Molekylkedjan i PA46 består av två huvuddelar:

Fördelar med PA46 gentemot PA66:

• Större formbeständighet, även vid högre temperaturer.

• Större temperaturområde upp till +150 °C (5000 timmar).

• Utmärkt kemisk resistens 
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 Egenskaper för polyetereterketone PEEK

PEEK, en linjär aromatisk polymer som är halvkristalin och 
ansedd som den termoplast med högst prestanda som fi nns 
tillgängligt idag. En sammanfattning av egenskaper enligt 
nedan.

Hög temperatur

• Smälttemperatur 343 °C

• Användningstemperatur kontinuerligt 240 °C (UL746B)

Nötningsbeständighet

•  Utmärkt nötningsmotstånd vid olika tryck, hastighet, temperatur 
etc.

Kemisk motståndskraft

•  Utmärkt motståndskraft mot de fl esta kemikalier även vid höga 
temperaturer

•  Den enda normala omgivningen som löser upp materialet är 
svavelsyra

Brand, rök och giftighet

•  Hög stabilitet och kräver inga fl amskyddstillsatser för att uppnå V0 
klass vid 1,45 mm tjocklek

•  Sammansättningen och den inbyggda renheten på materialet 
resulterar i extremt lågt avgivande av rök och giftiga gaser i 
händelse av brand

Vattenresistens

• PEEK är inte påverkad av vatten eller vattenånga

•  Komponenter som är tillverkade i detta material bibehåller en hög 
nivå på mekaniska egenskaper även vid kontinuerlig påverkan av 
vatten vid höga temperaturer och tryck

Resistens mot strålning

•  Utmärkt resistens mot strålning tack vare den stabila kemiska 
strukturen i PEEK

Renhet

•  PEEK materialet är naturligt rent med exceptionellt låga värden av 
joniska utfällningar

• Utmärkt förgasningskarakteristik

Detta gör PEEK till det rätta valet för alla krävande applikationer i 
vilken industri som helst med en klart enastående 
användningstemperatur på 240 °C.

Egenskaper för Tefzel® (E/FTE)

ETFE kan bäst beskrivas som en kraftig termoplast med utmärkt 
balans av egenskaper.

Mekaniskt är den tuff, har medium styvhet, slag- och 
nötningsresistens.

ETFE kan användas med framgång i applikationer där andra material 
brister i mekanisk styrka, temperatur och möjlighet att klara 
krävande miljöer.

Tefzel® är ett registrerat varumärke från Dupont. 

Sammanfattning av huvudegenskaperna:

• Kontinuerlig användningstemperatur på 150 °C

• Väderstabiliserad

• Tålig mot de fl esta lösningar och kemikalier

• Fuktstabil

• Avsevärt bättre resistens mot strålning än andra plastmaterial 
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 UL94 HB:
Horisontal brännbarhets test

Testkriterium:
• Brännförlopp på provbiten i mm/min.

Klassifi cering:
• Enligt HB 

 UL94 V:
Vertikal brännbarhets test

Tesrkriterium:
• Tid för självslocknande av provbiten
• Droppande av brinnande partiklar

Klassifi cering:
Enligt V0, V1 or V2 

 Vad betyder brännbarhetsklass UL94 ?

UL är en förkortning av Underwriters Laboratories. Detta är en 
oberoende organisation i USA som kontrollerar och certifi erar 
produktsäkerhet.

Vid sidan av en mängd produktstandarder speciifi cerar UL också 
brännbarhetststesten UL94 för plastmaterial. UL94 är ett materialtest 
som görs på en specifi cerad provbit gjord av råmaterialet men testar 
inte den färdiga produkten.

UL94 skiljer mellan horisontell brännbarhetstest UL94 HB (bild 1) 
och vertikal brännbarhetstest test UL94 V (bild 2). 
För den vertikala testen UL94 V fi nns det tre olika nivåer defi nerade : 
UL94 V0, UL94 V1 och UL94 V2. 

 I alla dessa brännbarhetstester utsätts provbiten av en 
öppen låga under en viss tid. Eftersom brännbarheten 
också är beroende av tjockleken på materialetär det viktigt 
att klassa materialet inte bara enligt HB, V0, V1 eller V2 
utan också ange tjockleken på provbiten. 

Provbit

platta

Brännare

Provbit

Bomullsduk

Brännare
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Horisontell test UL94 Vertikal test UL94

Klass HB V0 V1 V2

Antal provbitar 3 3 5 5 5

Tjocklek på provbitarna < 3 mm 3 till 13 mm upp till max 13 mm

1:a bränningen 30 s. 30 s. 10 s. 10 s. 10 s.

2:a bränningen - - 10 s. 10 s. 10 s.

Brinnhastighet max. 75 mm/min max. 40 mm/min - - -

Efterbrinntid efter att första bränningen 
för varje provbit

- - max. 10 s. max. 30 s. max. 30 s.

Efterbrinntid efter andra bränningen 
för varje provbit

- - max. 30 s. max. 60 s. max. 60 s.

Total efterbrinntid för alla 5 provbitar 
efter 1:a och 2:a bränningen.

- - max. 50 s. max. 250 s. max. 250 s.

Efterbrinnande eller efterglöd på någon 
av provbitarna efter tillåten tid

ja ja nej nej nej

Bommulsduk antänd av droppande 
partiklar tillåten

- - nej nej ja

 Följande tabell är en summering av testprocedurer och krav från UL94 klassifi cering 

 Brännbarhetsklass på följande produktsidor är alltid relaterade till råmaterialets brännbarhet enligt UL94. 
Det vanligaste råmaterialet för buntband och fästen är Polyamid 6.6 standard, Polyamid 6.6 väderresistent och Polyamid 6.6 värmestabiliserat. 
Dessa material uppfyller normalt UL94 V2 kraven. 
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Medium Konc. [%] Temp. [ºC] PA66 PA46 PA12 POM PP TPU Tefzel® PEEK

Acetaldehyd fl ytande 100 23 + - + o - + +

Aceton 100 23 + + + + + - + +

Allylklorid 100 23 + -

Myrsyra 98 23 - - - + - + o

Anilin 100 23 + o o o + - + +

Aromatiska föreningar + - o + +

Bensaldehyd any 23 + o + + - + +

Bensin/Bensolblandning 23 + + + + o o + +

Bensol 100 23 + + o o o + +

Brom 23 - - - -

Klorgas 100 23 - - o +

Klor fl ytande 100 23 - - -

Klorbensen 100 23 - o +

Kloroform 100 23 - - - o -

Kromsyra 10 20 o - o + + +

Kromsyra 20 23 - - - + - + +

Kromsyra 50 20 - - - + - +

CFC o

Cyclohexan 100 23 + + + + + +

Cyclohexanon 100 23 + + + + +

Dekahydronaftalen 100 23 + + o + + +

Diethylether 100 23 + + o + +

Diisopropylether 100 23 o

Dimethyl formamid 100 23 + + + + + +

Dioctylftalat 23 + + + + - + +

Ättiksyra 10 20 - o o + + +

Ättiksyra 25 20 - o + +

Ättiksyra 50 20 - o + +

Ättiksyra 100 23 - - o + +

Ethylacetat tech.pure 23 + + o o o +

Freon 23 + +

Heptan 100 23 + + + + + + + +

Kaliumpermanganat � 6 23 - - - + + o + +

Keton + + + + + +

MethylethyIketon 100 23 + + o + - + +

MethyisobutyIketon 100 23 + + + + +

Motorolja 100 23 + + + + +

Nitrobensen 100 23 + o + + - + +

Vanlig bensin 23 + + + +

Parrafi nolja 23 + + + + + + + +

Perkloretylen 23 + + + o - + +

Petroleum 23 + + + + + + + +

Fenol approx. 70 23 - - - - + - +

Salpetersyra 10 20 - - - + - + +

Salpetersyra 50 23 - - - - - + -

Koldisulfi d 100 23 + - + + - - + +

Svavelsyra 10 20 - o - + - + o

Svavelsyra 50 20 - - + - + -

Svavelsyra 96 23 - - - - - + -

Silikonolja 23 + + + + + + + +

Matolja 23 o + +

Koltetraklorid 100 23 + + o + o - + +

Toluol 100 23 + + + o - + +

Trikloretylen 100 23 + o o o o - + +

Vatten kallt + + + + +

Vatten varmt + o +

Väteperoxid 10 20 o  + + o +

Väteperoxid 30 23 - - + + o +

Xylen 100 23 + + + + o - + +

Dessa värden är endast riktlinjer. De skall betraktas som materialspecifi kationer och kan inte 
ersättas med lämplighetstest. Vänligen se våra tekniska datablad för mer information.

+ = resistent
o = delvis resistent
- = ej resistent

Tefzel® är ett registrerat 
varumärke från DuPont. 

 Kemisk motståndskraft mot olika typer av plast

 Ofta omnämns buntband gjorda i E/TFE som Tefzelband. Förutom Tefzel® från Du Pont använder HellermannTyton även likvärdig E/TFE från andra råmaterialtillverkare. 
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 Fastställande av minimum draghållfasthet

Minimum draghållfasthet är ett viktigt valkriterium för buntband. 
Det beskriver hur stor last ett buntband kan bära. Detta minimum 
draghållfasthet är bestämt i enlighet med "Military Specifi cation 
and Standards" i USA. 
Testförutsättningar som är preciserade i MIL-S-23190E: 

• Konditionering av provbit
• Konstruktion av testutrustning
• Applicering av buntbandet i testutrustningen
• Testhastighet

Testprocedur för att fastställa minimum draghållfasthet

Buntbandet är fäst på testutrustningen 
med ett lämpligt buntbandsverktyg.

Testjiggen öppnas med en 
fördefi nierad hastighet.

Lasten vid vilken buntbandet brister 
fastställs. Värdet anges i Newton (N) 
och lagras i den programvara som 
avläser testresultaten. Programmet 
producerar ett diagram enligt bilden 
nedan. 

[N] = [kg * m/s²]

Formeln för att kalkylera massan är:

Massan = minimum draghållfasthet/gravitationsacceleration

För att klara en last på 53 kg, måste buntbandet alltså ha en 
minimum draghållfasthet på 520 N. I detta fall, välj T120R med en 
minsta draghållfasthet på 535 N. 

Accelerationen är 9,81 m/s²:

Massan = minimum draghållfasthet/[kg * m/s²]/9,81 m/s²

Vid en minimum draghållfasthet på 225N är massan:

Massan = 225 [kg * m/s²]/9,81 [m/s²]

Enheterna m/s² tar ut varandra och lämnar kvar enheten kg för 
massan:

Massan = 225/9,81 = 22,9 kg

Detta ger att ett T50R buntband med en draghållfasthet på 225N 
kan belastas med 22,9 kg.

Omvänt kan, med en önskad last, minimum draghållfasthet berä-
knas utifrån massan.

Min draghållfasthet = massan * 9,81 m/s²

Om buntbandet skall belastas med t ex 53 kg ger det:

Min draghållfasthet = 53 kg * 9,81 m/s² = 520 N

 Förklaring till minimum draghållfasthet

Vad betyder ett minimum draghållfasthet på 225N?

För att förklara vad detta värde betyder, beräknas massan med vilken 
buntbandet kan belastas. Enheten för massan är angett i kg. 
Detta ger att enheten Newton (N) beskrivs som 

225/9.81 kg = 22.9 kg

53 kg * 9.81 = 520 N

 Typiskt testprotokoll på T50R tillverkat i PA66 med en minsta draghållfasthet 
på 225N. 
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 7. Centraleuropeiskt klimat är att betrakta som idealiskt lagringsförhållande:

 5. Förvara produkten avskild 
från direkta värmekällor.

 3. Utsätt inte produkten 
för direkt solljus.

 1. När förpackningen väl är bruten skall 
banden användas så fort som möjligt.

 Optimala lagringsförhållanden för buntband i 
polyamid (PA)

HellermannTytons buntband, fästen och fi xeringar är tillverkade i 
högkvalitativ polyamid. Detta industriella syntetiska material används 
i huvudsak till formsprutning men kan också användas till 
strängsprutning. 

Polyamid är ett hygroskopiskt material. Detta betyder att materialet 
absorberar och avger fukt. För en optimal hantering av buntband är 
det viktigt att materialet är i ett jämnviktstillstånd av vatteninnehåll 
på ca 2,5%.

Förpackningarna som används av HellermannTyton säkerställer att 
vatteninnehållet i banden bibehålls konstant. Därför är det viktigt 
att lagra produkterna i sina orginalförpackningar för att bevara 
kavaliteten på banden. 

2. Förvara alltid banden i en försluten 
plastpåse av polyetylen. 

4. Förvara inte produkten i solljus, 
t ex på fönsterbräda. 

6. Undvik kontakt med värme; 
t ex, placera inte ovanpå element. 

23 °C  50% relativ luftfuktighet 
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Material

Aluminium-
legering AL -40 °C till +180 °C Naturell 

(NA) – •   Korrosionsfri
•   Omagnetisk Ja Nej Nej

Kloropren CR -20 °C till +80 °C Svart (BK) – •  Väderbeständig
•  Hög styrka Ja Nej Nej

Ethylene-Tetrafl u-
orineethylen E/TFE -80 °C till +170 °C Blå (BU) UL94 V0

•  Resistans mot radioktivitet
•  UV- tålig,ej fuktberoende
•  Bra motståndskraft mot kemikalier som syror, 

baser etc.

Ja Nej Nej

Polyamid 11 PA11 -40 °C till +85 °C, 
(+105 °C, 500 h) Svart (BK) UL94 HB

•  Bio-plast, gjord av vegetabilisk olja
•  Koldioaxidneutralt 
•  God styrka vid låga temperaturer
•  Mycket låg vattenabsorbtion
•  Bra UV-tålighet
•  Bra motståndskraft mot kemikalier

Ja Ja Nej

Polyamid 12 PA12 -40 °C till +85 °C, 
(+105 °C, 500 h) Svart (BK) UL94 HB

•  Bra motståndskraft mot kemikalier som syror, 
baser etc.

•  UV-stabiliserad
Ja Ja Nej

Polyamid 4.6 PA46
-40 °C till +150 °C 
(5,000 h),
 +195 °C (500 h)

Naturell 
(NA),

Grå (GY)**
UL94 V2

•  Tål höga temperaturer
•  Mycket fuktberoende
•  Låg rökutveckling

Ja Ja Ja

Polyamid 6 PA6 -40 °C till +80 °C Svart (BK) UL94 V2 •  Hög brottstyrka Ja Nej Nej

Polyamid 6.6 PA66 -40 °C till +85 °C, 
(+105 °C, 500 h)

Svart (BK), 
Naturell 

(NA)
UL94 V2 •  Hög brottstyrka Ja Ja Nej

Polyamid 6.6 
Glassfi berförstärkt

PA66GF13
PA66GF15 -40 °C till +105 °C Svart (BK) UL94 HB •  God motståndskraft mot smörjmedel, fordons-

bränsle, saltvatten och andra vätskkor Ja Ja Nej

Polyamid 6.6 
Modifi erad PA66HIR -40 °C till +80 °C, 

(+105 °C, 500 h) Svart (BK) UL94 HB •  Lägre sprödhet
•  Högre fl exibilitet vid lägre temperatur Ja Nej Nej

Polyamid 6.6 
Modifi erad, scan 
black 

PA66HIR(S) -40 °C till +80 °C, 
(+105 °C, 500 h) Svart (BK) UL94 HB

•  Lägre sprödhet vid torrt klimat
•  Högre fl exibilitet vid låg temperatur
•  Speciellt anpassad för utomhusapplikationer i 

Nordiskt klimat

Ja Ja Nej

Polyamid 6.6 
modifi erad,
värmestabiliserad

PA66HIRHS -40 °C till +105 °C Svart (BK) UL94 HB
•  Lägre sprödhet
•  Högre fl exibilitet vid lägre temperatur
•  Klarar en högre temperatur

Ja Nej Nej

Polyamid 6.6 
high impact modifi ed, 
värme och UV-
stabiliserad

PA66HIRHSUV -40 °C till +110 °C Svart (BK) UL94 HB

•  Lägre sprödhet
•  Högre fl exibilitet vid lägre temperatur
•  Klarar en högre temperatur 
•  Hög brottstyrka UV-stabiliserad

Ja Ja Nej

Polyamid 6.6
värmestabiliserad PA66HS -40 °C till +105 °C

Svart (BK), 
Naturell 
(NA)**

UL94 V2 •  Klarar en högre temperatur 
•  Hög brottstyrka Ja Ja Nej

Polyamid 6.6 
värmestabiliserad,
UV-stabiliserad

PA66HSW -40 °C till +105 °C Svart (BK) UL94 V2
•  Hög brottsyrka
•  Klarar en högre temperatur 
•  UV-stabiliserad

Ja Ja Nej

Polyamid 6.6 
med metallpartiklar PA66MP -40 °C till +85 °C, 

(+105 °C, 500 h) Blå (BU) UL94 HB •  Hög brottstyrka Ja Ja Nej

Tefzel® är ett registrerat varumärke från DuPont.
Ofta omnämns buntband gjorda i E/TFE som Tefzelband. Förutom 
Tefzel® från Du Pont använder HellermannTyton även likvärdig E/TFE 
från andra råmaterialtillverkare.
 

 *  Dessa detaljer är endast rekommendationer. De skall betraktas som 
materialspecifi kationer och kan inte ersättas med lämplighetstest. 
Vänligen se våra datablad för närmare detaljer.

**  Andra färger på begäran.
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 = Min draghållfasthet 
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Material

Polyamid 6.6 V0 PA66V0 -40 °C till +85 °C Valkoinen 
(WH) UL94 V0 •  Hög brottstyrka

•  Liten rökavgivning Ja Ja Ja

Polyamid 6.6 V0 
Med högt syreindex PA66V0-HOI -40 °C till +85 °C, 

(+105 °C, 500 h)
Valkoinen 

(WH) UL94 V0 •  Hög brottstyrka
•  Liten rökavgivning Ja Ja Ja

Polyamid 6.6
UV-stabiliserat PA66W -40 °C till +85 °C, 

(+105 °C, 500 h) Svart (BK) UL94 V2 •  Hög brottstyrka
•  UV-stabiliserad Ja Ja Nej

Polyamid 6 
Modifi erad PA6HIR -40 °C till +80 °C Svart (BK) UL94 HB •  Lägre sprödhet

•  Högre fl exibilitet i låga temperaturer Ja Nej Nej

Polyetylen PE -40 °C till +50 °C Svart (BK),
Grå (GY) UL94 HB

•  Låg vattenabsorbtion
•  Bra motsåndskraft mot kemikalier som de fl esta 

syror syror, alkohol och oljor
Ja Ja Nej

Polyetheretherke-
tone PEEK -55 °C till +240 °C Beige 

(BGE) UL94 V0
•  Motsåndskraftig mot radioaktiv strålning
•  Ej fuktberoende
 •  Bra motståndskraft mot syror, alkalier och oljor

Ja Ja Ja

Polyolefi n PO -40 °C till +90 °C Svart (BK) UL94 V0 •  Låg rökavgivning Ja Ja Ja

Polyacetal POM -40 °C till +90 °C, 
(+110 °C, 500 h)

Naturell 
(NA) UL94 HB

•  Mindre sprödhet
•  Flexibel vid lågatemperaturer
•  Ej fuktberoende
•  Robust

Ja Nej Nej

Polypropen PP -40 °C till +85 °C, 
(+105 °C, 500 h)

Svart (BK),
Naturell 
(NA)**

UL94 HB
•  Flyter i vatten
•  Medelgod brottstyrka
•  Bra motståndskraft mot organiska syror

Ja Ja Nej

Polypropen
Ethylene-Propylene-
Dien-Terpolymere-
gummi 

PP, EPDM -20 °C till +95 °C Svart (BK) UL94 HB •  Klarar högre temperaturer
•  Bra motståndskraft mot kemikalier och nötning Ja Ja Nej

Polyvinylklorid PVC -10 °C till +70 °C
Svart (BK),
Naturell 

(NA)
UL94 V0 •  Låg fuktabsorbtion

•  Bra motståndskraft mot syror, etanol och oljor Ja Nej Nej

Polyester SP -50 °C till +150 °C Svart (BK) – •  UV-stabiliserad
•  Bra motståndskraft mot syror, alkalier och oljor Ja Ja Ja

Rostfritt stål 
Typ SS304 eller 
Typ SS316

SS304 eller
SS316 -80 °C till +538 °C Metall – •  Korrosionsfri

•  Omagnetiskt Ja Ja Ja

Termoplastik
Polyurethan TPU -40 °C till +85 °C Svart (BK) UL94 HB •  Hög elastiscitet, UV-tåligt

•  Bra motståndskraft mot syror, alkalier och oljor Ja Ja Nej
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Materialspecifi kationer

 = Min draghållfasthet 
Tefzel® är ett registrerat varumärke från DuPont.
Ofta omnämns buntband gjorda i E/TFE som Tefzelband. Förutom 
Tefzel® från Du Pont använder HellermannTyton även likvärdig E/TFE 
från andra råmaterialtillverkare.
 

 *  Dessa detaljer är endast rekommendationer. De skall betraktas som 
materialspecifi kationer och kan inte ersättas med lämplighetstest. 
Vänligen se våra datablad för närmare detaljer.

**  Andra färger på begäran.
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 Beskrivning av de tre huvudteknolgierna som används för buntband

HellermannTyton erbjuder ett brett sortiment av buntband för användning i olika applikationer. Genom att konstant förfi na våra produkter 
och tillfredsställa de hela tiden ändrade kraven från marknaden, har olika låsteknologier utvecklats. Nedan ser du en snabb översikt på de tre 
mest använda teknologierna och deras egenskaper. 

 Buntband med låstunga i plast

Denna teknologi används i 90% av polyamidband tillverkade av 
HellermannTyton. För att täcka en mängd olika applikationer fi nns 
det olika varianter av detta system, t ex öppningsbara band.

Detta är band som är tillverkade som en enda del och där låstungan 
är gjuten i bandet som en integrerad del av bandet och därigenom 
får en inbyggd styrka.

Låsteknologi

Positiv låsning uppnås genom att låstungan griper tag i bandets 
rillor. 

Detta tillåter buntbandet uppnå den specifi cerade draghållfastheten 
som är den last som bandet kan hålla i en applikation. 

 KR-serien buntband

Detta buntband kännetecknas av sin mjukhet och unika låssystem.

Med KR seriens fasade låshuvud uppnås en bra anliggning runt 
buntade material.

Låsteknologi

Detta patenterade låssystem drar fördelar av de utmärkta 
deformationsegenskaperna i polyamid. Här trycks den 
glasfi berförstärkta låspinnen (gul) in i bandet med ett verktyg. 
Bandet deformeras in i huvudet genom applikationen av låspinnen 
och därmed låses bandet i position och tillåter buntning av tunga 
laster. 

 MBT-serien buntband i rostfritt stål

Tillverkade i rostfritt stål (304 eller 316 kvalitet). Banden är helt släta 
och träs genom låshuvudet under en en låskula. Genom att använda 
verktyg MK9SST (se sid <REF=141492>) blir bandet åtdraget till rätt 
moment och avklippt utan att lämna några vassa kanter.

Låsteknologi

Bandet låses i huvudet genom att låskulan i huvudet nyper fast i 
bandet i backriktningen.

Detta band är inte lämpat för montage av hårda material. En 
liten bakåtrörelse av bandet (se fi gur) krävs för att bandet skall 
låsa ordentligt samtidigt som det inte lämnar någon vass kant vid 
avklippning. Denna bakåtrörelse kan inte ske vid buntning av hårda 
underlag. Vid buntning av hårda material kan gummihölje LFPC 
användas som mellanlägg och möjliggöra omnämnda bakåtrörelse. 
Denna låsteknologi ger en draghållfasthet på upp till 7.000 N. 
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 Översikt för buntbandsverktyg 

MK10-SB MK20, MK21 MK3SP

MK7 MK7HT

MK6 MK9 MK9HT

EVO7 / EVO7SP

MK3PNSP2

MK7P

MK9P

Verktyg för KR-band

KR6/8 KR8PNSE

Verktyg för stålband

MK9SST MK9PSST

MTT4HDT KST-STG200. THT

Verktyg för stålband

 se sida 446.  se sida 446.  se sida 447.  se sida 447. 

 se sida 448.  se sida 449.  se sida 449.  se sida 450. 

 se sida 451.  se sida 451.  se sida 452.  se sida 453. 

 se sida 454.  se sida 454.  se sida 455.  se sida 455. 

 se sida 456.  se sida 456.  se sida 457.  se sida 457. 

Utgiven: Maj 2013



1.1
 Buntband och Fixeringar 

Teknisk information

35 www.HellermannTyton.se/B 35

 Flödesschema för val av buntbandsverktyg 

 ja 

 nej 

� 4,8 mm

� 4,8 mm

� 4,8 mm

 ja 

 nej 

� 4,8 mm

 ja 

= 2,5 mm

= 4,5 mm

 ja 

 nej 

 Buntband  Attribut  Verktyg  Sida 

 Standard 
buntband 

 Buntband 
KR serien 

 Bandbredd 

 Bandbredd 

 Bandbredd 

 Bandbredd 

 Verktyget 
måste ha 

automatisk 
avklippining 

 Pneumatisk 

 elektrisk 

 Pneumatisk 

MK10-SB

MK20

MK10-SB

MK21

MK3PNSP2

MK7P

MK9P

EVO7 / EVO7SP

MK7

MK6

MK9

MK9HT

AT2000

ATS3080

KR8PNSE

KR6/8

 ja 

� 4,8 mm

MK3SP

� 4,8 mm

MK7HT

 Stålband 

MK9PSST

MK9SST

MTT4

THT

KST-STG200

HDT

 ja  Pneumatisk 

 Bandbredd 

 Bandbredd  nej 

 ja � 16,0 mm

� 13,0 mm

� 16,0 mm

� 12,3 mm

� 12,0 mm

� 7,9 mm

 nej 

 Verktyget 
måste ha 

automatisk 
avklippining 

 Bandbredd 

446

446

447

453

446

446

450

448

449

451

451

452

434

438

454

454

447

449

455

455

457

457

456

456
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