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Firma HACOTECH GmbH została założona, aby op-
tymalnie połączyć synergie w sektorze technologii 
kompozytów z włóknami i zaoferować swoim klien-
tom rozwiązania biznesowe z jednego źródła.

Wieloletnie doświadczenie pokazało, że prawie żad-
na inna branża nie wymaga tak wysokich standardów, 
jak w przypadku konstrukcji i produkcji elementów z 
technologii kompozytów z włókien.

Wymagania dotyczące produkcji i zastosowania zop-
tymalizowanych komponentów zależą od technolo-
gii, jakości i dokładności otrzymywanych elementów. 
Dlatego nie tylko surowce muszą być wybierane z 
szerokiego zakresu, ale także ich optymalna kom-
binacja musi być określona, aby spełnić najwyższe 
wymagane normy. Dzięki temu następuje wybór od-

powiednich technik produkcyjnych w połączeniu z 
określeniem odpowiednich środków produkcji oraz  
w razie potrzeby szkolenie personelu.

Naszym celem jest wsparcie Państwa w osiąganiu 
celu dzięki naszej fachowej i kompleksowej wiedzy. 
Optymalizacja kosztów, jakość i niezawodność to na-
sze najważniejsze priorytety. Jednocześnie staramy 
się dostosować nasz zakres usług do indywidualnych 
wymagań klienta, a tym samym dalej rozwijać nasze 
usługi.

Jürgen Tramnitz
Managing Director

Witamy Cię!
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Tkaniny węglowe plecione Szyte tkaniny węglowe

Gdzie jest wymagana stabilność i sztywność są stosowane laminaty wzmocnione włóknem węglowym (CRFP) przede wszystkim w takich obsza-
rach, w których występuje duża mechanika przy jednoczesnym nacisku na niską masę. Nasze tkaniny węglowe wyróżniają się wysoką jakością i 
stabilnością. Posiadamy na stanie tkaniny od gramatury 160 g / m² do 420 g / m², gwarantujemy szybką dostępność.

W porównaniu z tradycyjnymi tkaninami tkaniny szyte łączymy 
rowingiem za pomocą przeszycia i możemy je układać w różnych 
kierunkach a potem je zszywamy i przez to tworzymy tkaniny wie-
loosiowe. Bez ugięcia rowingu, który nieuchronnie pojawia się w 
tradycyjnych tkaninach i jest ich słabością. Przy zastosowaniu tka-
nin szytych włókna węglowe pokazują pełnie swoich możliwości.
Jednokierunkowa tkanina wieloosiowa zapewnia idealne roz-
praszanie energii uderzenia, jeśli znany jest kierunek, w którym 
będzie działała siła. Do szybkiego przetwarzania zalecamy tkaniny 
wielokierunkowe (jednokierunkowe, dwukierunkowe, trzykie-
runkowe, czterokierunkowe). 

Art.No. Gramatura
g/m2 Splot Szerokość mm Długość rolki 

m.b.

C090P-1000 93 Plain 1000 100

C160P-1000 160 Plain 1000 100

C160T-1000 160 Twill 2/2 1000 100

C200P-1000 200 Plain 1000 100

C200T-1000
C200T-1200 200 Twill 2/2 1000

1200 100

C245T-1000
C245T-1200 245 Twill 2/2 1000

1200 100

C280T-1000 280 Twill 2/2 1000 100

C300P-UTFX-0500
C300P-UTFX-1000 300 Plain 500

1000 100

C400P-1250 400 Plain 1250 100

C420T-1000 420 Twill 2/2 1000 100

C600P-UTFX-1000 600 Plain 1000 100

C600T-1000 600 Twill 2/2 1000 100

CAR24 Rowing węglowy, 24K 6kg / Szpula

Art.No. Gramatura
g/m2 Specyfikacja Konstrukcja Szerokość

mm
Długość rolki

m.b.

Jednokierunkowa

C050U-1270 50 Tkanina jedno kierunkowa węglowa 0° 1270  50 (3 kg)

C100U-1270 100 Tkanina jedno kierunkowa węglowa 0° 1270  50 (7 kg)

C200U-1270 200 Tkanina jedno kierunkowa węglowa 0° 1270  50 (10 kg)

C300U-1220 300 Tkanina jedno kierunkowa węglowa 0° 1220 100 (37 kg)

C500U-1220 500 Tkanina jedno kierunkowa węglowa 0° 1220  50 (32 kg)

Biaxial

C100BX-1270 100 Tkanina biaxial węglowa +/- 45° 1270  50 (7 kg)

C200BX-1270 200 Tkanina biaxial węglowa +/- 45° 1270  50 (13 kg)

C300BX-1270 300 Tkanina biaxial węglowa +/- 45° 1270  50 (19 kg)

C401BX-1270 400 Tkanina biaxial węglowa +/- 45° 1270  50 (26 kg)

C600BX-1270 600 Tkanina biaxial węglowa +/- 45° 1270  50 (39 kg)

Quadraxial

C800QX-1270 800 Tkanina quadraxial węglowa 0°/-45°/+45°/90° 1270  50 (52 kg)

Bidirectional

C400BD-1270 400 Tkanina węglowa bidirectional 0°/90° 1270 50 (26 kg)
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Tkaniny aramidowe / hybrydowe

Taśmy węglowe

Art.No. Typ Wygrzewanie czas/°C  
max. Tg Aplikacja

Szero-
kość 
mm

Długość 
m.b.

Prepregi nisko temperaturowe

LTC-G1400 Nisko temperatu-
rowy prepreg

1h@92°C
 2h@120°C
 1h@147°C
 1h@177°C
 2h@196°C

195°C

Lekkiej gramatury prepreg narzędziowy, o 
niskiej temperaturze wygrzewania, ale dla 
narzędzi o wysokiej temperaturze pracy, 
uzyskiwany w dodatkowym grzaniu.

1250 23

Prepregi średnio temperaturowe

HACOPREG 
MTP 126S

Średni temperatu-
rowy prepreg

12h@80°C 
 1h@120°C 

15min.@140°C

125-
130°C

Specjalnie stosowany na elementy estety-
czne, wysoko transparenty w szczególności 
stosowany w automotive, sporcie i szeroko 
rozumianym przemyśle

1000 50

Prepregi wysoko temperaturowe 

HACOPREG 
HTP 160

Wysoko tempera-
turowy prepreg

12h@80°C 
60min.@120°C 
60min.@150°C

160-
165°C

Dobre właściwości mechaniczne, duża 
odporność temperaturowa, stosowana w 
automotive, jachtach i sporcie

1000 50

Prepregi
Preregi są wytwarzane w połączeniu z naszymi standardowymi rodzajami tkanin, zgodnie z życzeniem klienta. Jeśli nie znajdziesz potrzebnego 
materiału do swojego celu, nie wahaj się z nami skontaktować. Opracujemy dla Ciebie rozwiązanie dostosowane do Twoich potrzeb!

Powszechną aplikacją gdzie się stosuje taśmy jest produkcja rur, zbiorników i słupów. Taśmy z tkaniny szklanej 
zapewniają również lepsze połączenie pomiędzy laminatami w postaci laminowanych wzmocnień na połącze-
niach klejonych. Często też są stosowane taśmy węglowe do wzmocnień strukturalnych w danym pożądanym 
kierunku, aby poprawić np.; sztywność. 

Włókniny węglowe

Tkanina aramidowa jest stosowana wszędzie tam, gdzie wymagana jest duża udarność i właściwości balisty-
czne. Przy zastosowaniu tkanin hybrydowych łączymy właściwości obydwu typów stosowanych wzmocnień 
np. aramid – węgiel.

Art.No. Gramatu-
ra g/m2 Materiał

Szero-
kość 
mm

Długość 
rolki m.b.

A170T-1000 170 Twill 2/2 / Tkanina aramidowa 1000 100

A220T-1000 220 Twill 2/2 / Tkanina aramidowa 1000 100

CA165P-1000 165 Plain / Tkanina węglowo aramidowa 1000 100

Art.No. Gramatu-
ra g/m2 Materiał

Szero-
kość 
mm

Długość 
rolki m.b.

C100VN-1500 97 Igłowana, włóknina, miękka grubość 1 mm 1500 100

C300V-1500 300 Szyta, włóknina, miękka, grubość 2,8mm 1500 100

C300VN-1500 300 Igłowana, włóknina, miękka 1500 100

CM300V-1500 323 Szyta, włóknina, mieszanka (max. 12% włókna 
szklanego & poliestrowych dodatków) 1500 100

Art.No. Gramatu-
ra g/m2 Materiał

Szero-
kość 
mm

Długość 
rolki m.b.

C160P 160 Taśma węglowa plain 25-100 100

C220P 220 Taśma węglowa plain 25-100 100

C250U 250 Taśma węglowa jednokierunkowa 25-100 100

C350U 350 Taśma węglowa jednokierunkowa 6k lun 12k 25-100 100

Włókniny wykonane są z przetworzonych włókien węglowych i są szyte lub igłowane. Są stosowane w pro-
cesach infuzyjnych do budowy form w celu uzyskania dobrych powierzchni bez dodatkowego żelkotu. Ze wz-
ględu na izotropową strukturę włókien, włókniny mają dobre właściwości mechaniczne przy dalszym prze- 
twarzaniu końcowego komponentu (na przykład podczas mielenia).

Art.No. Materiał Wygrzewanie czas/°C 
max. Tg Aplikacja

Szero-
kość 
mm

 CMC070B 

Średnio tempera-
turowy węgiel do 
wytwarzania części 
modeli

8h@80°C (TG 
105°C) dla

15min@140°C 
(TG 125°C)

130°C 

Wysoka wytrzymałość na rozciaganie, 
szerokość włókien węglowych 6 mm, 
przetwarzanie od 70oC w autoklawie lub w 
prasie, stosowany w automotive, jachtach, 
artykułach sportowych 

CMC080- 25/50

Średnio tempera-
turowy węgiel do 
wytwarzania części 
modeli

 8h@80°C
 1h@120°C

 15min@140°C

105-
130°C

Wysoka wytrzymałość na rozciaganie, 
szerokość włókien węglowych 25 do 50 mm, 
przetwarzanie od 80°C w autoklawie lub w 
prasie, stosowany w automotive, jachtach, 
artykułach sportowych 

480

Forged Carbon
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Art.No. Gramatu-
ra g/m2 Materiał

Szero-
kość 
mm

Długość 
rolki m.b.

G025P-1270  25 Plain, wykończenie FK 144 1270 100

G050P-1120  50 Plain, wykończenie FK 144 1120 100

G070P-1270  70 Plain, wykończenie FK 144 1270 100

G080P-1000  80 Plain, wykończenie FK 144 1000 100

G160P-1000  163 Plain, wykończenie FK 144 1000 100

G160T-1000  163 Twill 2/2, wykończenie FK 144 1000 100

G160T-1000 czarna  163 Twill 2/2, czarny pigment,  
wykończenie FK 144 1000 100

G201P-1270  200 Plain, wykończenie FK 144 1270 100

G200T-1270  200 Twill 2/2, wykończenie FK 144 1270 100

G290T-1000  290 Twill 2/2, wykończenie FK 144 1000 100

G290T-1000 czarna  290 Twill 2/2, czarny pigment,  
wykończenie FK 144 1000 100

G390P-1000  390 Plain, wykończenie FK 144 1000 100

G390T-1000  390 Twill 2/2, wykończenie FK 144 1000 100

G1000S-1000 1000 Specjalne plecenie 1000 100

Tkaniny szklane Szyte tkaniny szklane 

Art.No. Gramatura  
g/m2 Materiał Konstrukcja Szerokość 

mm
roll length

lm

Tkaniny jednokierunkowe

G300U-1270 300 Tkaniny jednokierunkowe 0° 1270 50 (19 kg)

G600U-1200 600 Tkaniny jednokierunkowe 0° 1200 70 (50 kg)

G950U-1300 950 Tkaniny jednokierunkowe 0° 1300 40 (50 kg)

G1210U-1300 1210 Tkaniny jednokierunkowe 0° 1300 32 (50 kg)

Tkaniny 0/90

G410BD-1300 410 Tkaniny bidirectional 0/90 0° / 90° 1300 100 (54 kg)

G600BD-1300 600 Tkaniny bidirectional 0/90 0° / 90° 1300 60 (49 kg)

Tkaniny +/- 45

G300BX-1270 300 Tkaniny biaxial +/- 45 +/- 45° 1270 50 (19 kg)

G430BX-1270 430 Tkaniny biaxial +/- 45 +/- 45° 1270 91 (50 kg)

G600BX-1270 600 Tkaniny biaxial +/- 45 +/- 45° 1270 65 (50 kg)

G800BX-1270 800 Tkaniny biaxial +/- 45 +/- 45° 1270 51 (50 kg)

Tkaniny trzykierunkowe

G600TX-1270 600 Tkanina triaxal 0/+/- 45 0°/-45°/+45° 1270 52 (40 kg)

G830TX-1270  830 Tkanina triaxal 0/+/- 45 0°/-45°/+45° 1270 47 (50 kg)

G910TX-1270 910 Tkanina triaxal 0/+/- 45 0°/-45°/+45° 1270 40 (47 kg)

Tkaniny czterokierunkowe

G620QX-1270  600 Tkanina quadraxial 0/90+/- 45 0°/-45°/+45°/90° 1270 52 (41 kg)

G820QX-1270 820 Tkanina quadraxial 0/90+/- 45 0°/-45°/+45°/90° 1270 48 (51 kg)

G970QX-1270 970 Tkanina quadraxial 0/90+/- 45 0°/-45°/+45°/90° 1270 40 (50 kg)

G1230QX-1270 1230 Tkanina quadraxial 0/90+/- 45 0°/-45°/+45°/90° 1270 30 (47 kg)

Tkaniny z włókien szklanych są standardowym produktem w wielu tworzywach sztucznych wzmocnionych włóknami. Niska cena, wysoka sta-
bilność i odporność na chemię i na inne warunki środowiska, kwalifikują je, jako uniwersalny materiał. Niskie gramatury są używane, jako warstwy 
powierzchniowe, ciężkie tkaniny rowingowe są używane na przykład do szybkiego i ekonomicznego konstruowania form. Stosowane wykończenie 
w tkaninach umożliwia dobre wiązanie z matrycą włókien i zapewnia trwałe, odporne komponenty.

Podczas wytwarzania wieloosiowych tkanin szklanych pojedyncze rowingi z włókien szklanych są ze sobą zszyte warstwami i zapobiegają prze-
suwaniu, tworzą też wielowarstwowe struktury. Mamy tkaniny jednokierunkowe, dwukierunkowe i czterokierunkowe w standardowych grama-
turach.

Art.No. Gramatu-
ra g/m2 Materiał Szerokość 

mm

Długość 
rolki 
m.b.

GT140P 140 Taśma szklana, plain 25, 50, 100 100

GT225P 225 Taśma szklana, plain 25, 30, 50, 
80, 100 100

GT320P 320 Taśma szklana, plain 50, 100 100

GFT045 27 Tkanina szklana w postaci rękawów Ø 45 100

GFT021 27,7 Tkanina szklana w postaci rękawów Ø 20 100

Taśmy szklane/ rękawy 

LBA admission

Wszystkie tkaniny szklane są też osiągalne w silane sizing.
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Tkaniny plecione 

Rowing szklany

Art.No. Gramatura 
g/m2 Specyfikacja Szerokość 

mm
Długość 

rolki m.b.

WR300P-1250 300 Plain 1250 100

WR380T-0800 380 Twill 2/2 800 100

WR500P-1250 500 Plain 1250 80

WR580P-1200 580 Plain 1200 110

WR800P-1250 800 Plain 1250 50

Tkaniny plecione są standardowym produktem w wielu tworzywach sztucznych wzmocnionych włóknami. 
Niska cena, wysoka stabilność i odporność na chemikalia i inne wpływy środowiskowe kwalifikują je, jako 
uniwersalny materiał. Ciężkie plecionki tkane są wykorzystywane na przykład do szybkiej i ekonomicznej 
budowy form. Każda inna waga lub splot może być oferowana na życzenie klienta.

Art.No. Tex Specyfikacja Waga szpuli

GR TM-2400 tex 2400 Rowing do nawijania i pultruzji. Średnica włókna 16μm 20 kg

GR 4800tex 4800 Rowing do nawijania i pultruzji. Średnica włókna 24μm 20 kg

GR 2400 do natrysku 2400 Rowing do natrysku, Średnica włókna 12μm 16 kg

Parabeam®

Art.No.
Grama-

tura  
g/m2

Grubość
mm

Szero-
kość 
mm

Długość 
rolki m.b.

ParaGlass/3 780 3,0 1270 39,7

ParaGlass/5 840 5,0 1270 39,7

ParaGlass/8 930 8,0 1270 39,7

ParaGlass/10 1010 10,0 1270 39,7

ParaGlass/12 1054 12,0 1270 39,7

ParaTank/3 755 3,0 1270 47,25

ParaTank/4,5 845 4,5 1270 47,25

ParaTank/6 905 6,0 1270 47,25

ParaTape 630 0,5 100 50,00

Wysokiej jakości rowing E-glass jest kompatybilny z nienasyconymi żywicami poliestrowymi, żywicami winyloestrowymi i żywicami epoksydowy-
mi. Rowing jest produkowany w etapie ciągłym. Pokryty specjalną preparacją może być używany do tkania, nnawijania, pultruzji natrysku. Jest 
niestrzępiący i ma doskonałe właściwości impregnacyjne.

Tkanina szklana Parabeam® 3D jest trójwymiarową tkaniną do łatwej i szybkiej produkcji warstwowych konstrukcji. Doskonałe właściwości me-
chaniczne i łatwość obsługi sprawiają, że jest to doskonały materiał dla przemysłu kompozytowego. Części do paneli można wytwarzać w jednym 
kroku. Tkanina szklana Parabeam® 3D jest dostępna w grubościach 3-22 mm i może być stosowana z żywicami poliestrowymi, winyloestrowymi, 
epoksydowymi i fenolowymi.

Nasza tkanina z włókna szklanego 3D jest strukturą czystego włókna szklanego, składającą się z dwukierunkowej tkaniny splecionej ze sobą za 
pomocą pionowych kolumn. Po impregnacji tkaniny szklane Parabeam® 3D mają lepsze własności zarówno mechanicznie, jak i chemicznie. W 
połączeniu z żywicą szczególnie nadaje się jako materiał rdzeniowy w wielu branżach, które są silnie uzależnione od takich czynników jak: ciężar, 
udarność, izolacja cieplna, tłumienie akustyczne i wysoka wytrzymałość.
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Matotkaniny szklane

Art.No. Gramatu-
ra g/m2 Specyfikacja Szerokość mm Waga rolki

kg

CSM225P-1250 225 Proszek 1250 42

CSM300P-1250 300 Proszek 1250 42

CSM300E-1250 300 Emulsja 1250 42

CSM450P-1250 450 Proszek 1250 42

CSM450E-1250 450 Emulsja 1250 42

CSM600P-1250 600 Proszek 1250 42

CSM600E-1250 600 Emulsja 1250 42

Maty

Tkanina igłowana szklana
Needled Combi Mat to wielowarstwowa konstrukcja typu sandwich z włókna szklanego, która została połącz- 
ona bez chemicznych środków wiążących. Ten rodzaj maty jest stosowany głównie do produkcji form i 
pultruzji. Jest wysoce elastyczna, nadaje się do laminowania naroży i krawędzi, jest łatwa do cięcia.

Art.No.
Gramatura 

tkaniny
g/m2

Gramatura 
maty
g/m2

Specyfikacja
Szero-
kość 
mm

Długość rolki 
m.b.

CMN 240/200 240 200 Do pultruzji 1250 150

CMN 300/300 300 300 Do pultruzji 1250 150

Mata bezkrańcowa

Art.No.
Gramatu-
ra tkaniny

g/m2

Gramatu-
ra maty

g/m2
Specyfikacja Szerokość 

mm

Długość 
rolki 
m.b.

CM 300/300 300 300 E / ECR 1250 70

CM 500/300 500 300 E / ECR 1250 55

CM 500/450 500 450 E / ECR 1250 45

CM 600/300 600 300 E / ECR 1250 50

CM 600/450 600 450 E / ECR 1250 40

CM 800/450 800 450 E / ECR 1250 35

Art.No. Specyfikacja Gramatura g/m2 Szerokość mm

CM4020 Na formy do prasy i infuzji 300/450/600 1300 - 2600

M8610 Na formy do prasy i infuzji 300/450/600/750 1300 - 2600

M8615 Na formy do prasy i infuzji 225/300/450/600 1300 - 2600

M8630 Na formy do prasy 300/450/600 1300 - 1700

M8643 Na elementy do pultruzji 300/450/600 1270 - 1700

Skorzystaj z naszego cięcia:
Chcielibyśmy ciąć dla Ciebie nasze tkaniny szklane względem twojego zapotrzebowania.

Więcej informacji możesz znaleźć w naszym katalogu na stronie 37

Maty szklane są to włókna wzmacniające do produkcji włóknistych materiałów kompozytowych i składa-
ją się z ciętych i nieorientowanych przędzy typu E o długości ok. 50 mm. Charakterystyka produktu: jed-
nolita grubość i rozkład włókien, bardzo dobra impregnacja żywicą i formowalność, dobre właściwości 
mechaniczne, łatwe cięcie.

Mata nietkana wykonana z nieskończonych włókien szklanych, które są losowo zorientowane w kilku warst-
wach. Szczególnie zalecana do prasowanych laminatów elektrycznych i nieelektrycznych, jak również do 
procesów pultruzji, infuzji lub wtrysku (np. RTM, S-RIM lub prasowanie matrycowe). Produkty zawierają 
spoiwo, które się rozpuszcza w poliestrze, epoksydzie i poliuretanie w niewypełnionych lub wypełnionych 
systemach żywicznych.

Matotkanina z włókna szklanego - szyta jest konstrukcją warstwową wykonaną z nieuprzędzionych i nieori-
entowanych pociętych rowingów doszytych do tkaniny plecionej bądź szytej. Stosowanie jej zmniejsza wy-
datki (połączenie maty i tkaniny) i skraca czas impregnacji. Nadaje się do większych i grubszych laminatów.
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Materiały przekładkowe firmy AIREX®

Art.No. Gramatura Grubość Szerokość
mm

Długość
mm

C70.40  40 kg/m3 5 to 80 mm 1330 2850 (1/2 długości arkusza dla grubości <8 mm)

C70.48  48 kg/m3 5 to 70 mm 1270 2730(1/2 długości arkusza dla grubości <8 mm)

C70.55  60 kg/m3 5 to 70 mm 1150 2450 (1/2 długości arkusza dla grubości <8 mm)

C70.75  80 kg/m3 3 to 60 mm 1020 2180

C70.90 100 kg/m3 5 to 50 mm 950 2050

C70.130 130 kg/m3 5 to 50 mm 850 1900

C70.200 200 kg/m3 5 to 50 mm 750 1600

C70.250 250 kg/m3 5 to 80 mm 700 1500

Zamknięte komórki, sztywna pianka o strukturze usieciowanej o wysokiej sztywności i dobrym stosunku stabilności do wagi. W zależności od 
procesu produkcji dostępne są różne odmiany, np. do laminowania ręcznego lub do infuzji próżniowej. Zatwierdzony przez Germanischen Lloyd. 
Ognioodporna względem normy DIN 5510.

Warianty pakowania: arkusze perforowane na zamówienie. 
Rowkowane, jednostronne lub dwustronne. Podklejone szkłem.

Sztywne pianki
Możemy też dostarczyć inne sztywne pianki o zamkniętych komórkach 
wykonane z innego materiału (na przykład PET, PMI) dostępne na 
żądanie.

Elastyczne materiały warstwowe
W większości produktów stosuje się odporne na nacisk nietkane 
tkaniny poliestrowe. Działają one jako materiał rdzeniowy, tkanina 
do dystrybucji wewnętrznej, a także, jako blokada na pojawienie się 
odbicia na żelkocie. Są dostępne w grubości od 1,5 mm do 6 mm. 
W porównaniu do sztywnych pianek z tym materiałem rdzeniowym 
możliwe są mniejsze promienie i bardziej złożone kontury. Przegląd 
różnych materiałów jest dostępny na życzenie.

Art.No. Specyfikacja
Grama-

tura
g/m2

Szero-
kość mm

Długość rolki
m.b.

SCU300 PP18 300 CSM 300 / PP 180 / CSM 300 780 1250 50 (49 kg)

SCU300 PP25 300 CSM 300 / PP 250 / CSM 300 850 1250 50 (54 kg)

SCUHF 300 PP25 300 CSM 300 / PP 250 / CSM 300 
ultra high flow 850 1250 40 (43 kg)

SCU450 PP18 450 CSM 450 / PP 180 / CSM 450 1080 1250 40 (54 kg)

SCU450 PP25 450 CSM 450 / PP 250 / CSM 450 1150 1250 40 (58 kg)

SCUHF 450 PP25 450 CSM 450 / PP 250 / CSM 450 
ultra high flow 1150 1250 40 (58 kg)

SCU600 PP18 600 CSM 600 / PP 180 / CSM 600 1380 1250 30 (52 kg)

SCU600 PP25 600 CSM 600 / PP 250 / CSM 600 1450 1250 30 (55 kg)

SCUHF 600 PP25 600 CSM 600 / PP 250 / CSM 600 
ultra high flow 1450 1250 30 (55 kg)

Rdzeniowe tkaniny do RTM
Specjalna tkanina do RTM, składająca się z podstawowej wersji jednej lub dwóch warstw ciętego rowingu (CSM) i materiału rdzeniowego PP 
(strefa przepływu żywicy). Żywica przepływa przez materiał rdzeniowy i za pomocą pionowego wtrysku z zewnątrz żywica impregnuje zewnętrzne 
wzmocnienia. Środek ułatwiający przepływ wewnątrz przyspiesza przepływ żywicy i równomiernie ją rozprowadza. Oszczędza to czas i ułatwia 
pracę z większymi komponentami.

Plastry miodu

Art.No. Specyfikacja Wymiary mm

4.8-48-NXI Nomex o strukturze plastra miodu / cela: 4,8 mm, 48 kg/m3, klasa przemysłowa 2550 x 1220

4.8OX-48-NXI Nomex o strukturze plastra miodu / cela: 4,8 mm, prześwietlone, 48 kg/m3, klasa przemysłowa 2550 x 1220

5-32-NXI Nomex o strukturze plastra miodu / cela: 5 mm, 32 kg/m3, klasa przemysłowa 2550 x 1220

Plastry miodu Nomex składają się z włókien aramidowych, które są namoczone w żywicach fenolowych. W połączeniu z prepregami powstają wydajne, 
lekkie kompozyty warstwowe. Kolejną możliwością przetwarzania jest worek próżniowy.

Sześciokątna struktura plastra miodu zapewnia maksymalną stabilność i sztywność przy mniejszych zagięciach. Plastry miodu nomex o różnych 
kształtach są stosowane w produkcji na elementach o stosunkowo małych promieniach.
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Żywica eposydowa do infuzji RIMR 135 / RIMR 935

Żywica epoksydowa do laminowania LR 285/ LR 385 Żywica do laminowania LR 135/LR 235

Art.No. Specyfikacja Zastosowanie Czas życia  
(25°C/100g)

Stosunek 
mieszania Pojemniki

LR 135 / LR 235 Żywica epoksydowa 1 kg, 5 kg, 30 kg, 240 kg, 1000 kg

Utwardzacz do żywicy epoksydowej LR 135:

LH 134 Utwardzacz epoksydowy szybki Do laminowa-
nia ręcznego 15-20 min. 100:35 0,4 kg, 1 kg, 25 kg, 

180 kg, 900 kg

LH 135 Utwardzacz epoksydowy stan-
dardowy

Do laminowa-
nia ręcznego 30 min. 100:35 0,4 kg, 1 kg, 25 kg, 

200 kg, 900 kg

LH 137 Utwardzacz epoksydowy extra 
wolny

Do laminowa-
nia ręcznego 420 min. 100:35 0,4 kg, 1 kg, 25 kg, 

200 kg, 900 kg

LH 138 Utwardzacz epoksydowy ultra 
wolny

Do laminowa-
nia ręcznego 600 min. 100:35 0,4 kg, 1 kg, 25 kg, 

200 kg, 900 kg

Utwardzacz do żywicy epoksydowej LR 235:

LH 234 Utwardzacz epoksydowy szybki Do laminowa-
nia ręcznego 20 min. 100:35 0,4 kg, 1 kg, 25 kg, 

200 kg, 900 kg

LH 235 Utwardzacz epoksydowy stan-
dardowy

Do laminowa-
nia ręcznego 60 min. 100:35 0,4 kg, 1 kg, 25 kg, 

200 kg, 900 kg

LH 237 Utwardzacz epoksydowy extra 
wolny

Do laminowa-
nia ręcznego 480 min. 100:35 0,4 kg, 1 kg, 25 kg, 

200 kg, 900 kg

LH 238 Utwardzacz epoksydowy ultra 
wolny

Do laminowa-
nia ręcznego 600 min. 100:35 0,4 kg, 1 kg, 25 kg, 

200 kg, 900 kg

LH 239 Utwardzacz epoksydowy extra 
ultra wolny

Do laminowa-
nia ręcznego 720 min. 100:35 0,4 kg, 1 kg, 25 kg, 

200 kg, 900 kg

System laminowania żywicą epoksydową LR135 / LR235 został zatwierdzony przez Niemiecką Federalną Agencję Lotnictwa. Jest on szczególnie 
odpowiedni do produkcji łopatek wirnika, w tym napraw, produkcji jachtów i innych większych elementów.

Art.No. Specyfikacja Zastosowanie Czas życia  
(25°C/100g)

Stosunek 
mieszania Pojemniki

LR 285 Żywica epoksydowa Do laminowania ręcznego 30 kg, 240 kg

LH 285 Utwardzacz epoksydowy szybki Do laminowania ręcznego 25 min. 100:40 5 kg, 10 kg, 25 kg, 200 kg

LH 286 Utwardzacz epoksydowy standardowy Do laminowania ręcznego 60 min. 100:40 5 kg, 10 kg, 25 kg, 200 kg

LH 287 Utwardzacz epoksydowy wolny Do laminowania ręcznego 300 min. 100:40 5 kg, 10 kg, 25 kg, 180 kg

LR 385 Żywica epoksydowa Do laminowania ręcznego 10 kg, 30 kg, 240 kg

LH 385 Utwardzacz epoksydowy szybki Do laminowania ręcznego 25 min. 100:35 10 kg, 25 kg

LH 386 Utwardzacz epoksydowy wolny Do laminowania ręcznego 60 min. 100:35 10 kg, 25 kg

Systemy żywic epoksydowych do laminowania LR 285 / LR 385 są zatwierdzone przez Federalne Biuro Lotnictwa. Są one szczególnie odpowiednie 
do produkcji samolotów ultralekkich, łodzi i małych samolotów, ale są również wykorzystywane w budowie modeli ze względu na ich wyjątkowo 
dobre właściwości przetwórcze.

Art.No. Specyfikacja Zastosowanie Czas życia  
(25°C/100g)

Stosunek 
mieszania Pojemniki

RIMR 135 Żywica epoksydowa Do infuzji 30 kg, 240 kg

RIMH 134 Utwardzacz epoksydowy szybki Do infuzji 30 min. 100:30 25 kg, 200 kg

RIMH 1366 Utwardzacz epoksydowy standardowy Do infuzji 200 min. 100:30 25 kg, 200 kg

RIMH 137 Utwardzacz epoksydowy wolny Do infuzji 350 min. 100:30 25 kg, 200 kg

RIMR 935 Żywica epoksydowa Do infuzji 30 kg, 200 kg

RIMH 936 Utwardzacz epoksydowy szybki Do infuzji 90 min. 100:29 10 kg, 25 kg, 200 kg

RIMH 937 Utwardzacz epoksydowy wolny Do infuzji 200 min. 100:38 25 kg, 200 kg

RIMR 135 to uniwersalny system żywicy do infuzji na bazie żywicy epoksydowej o niskiej lepkości. Wszystkie utwardzacze systemu można dowolnie 
mieszać, aby skorygować czas przetwarzania.
RIMR 935 to system żywicy infuzyjnej o wysokiej odporności termicznej (Tg 135 °C). Jest, zatem szczególnie odpowiedni do produkcji form, 
zastosowań przemysłowych i produkcji samolotów silnikowych. Utwardza się w lekko podwyższonej temperaturze pokojowej, a składniki mogą 
być wygrzewane na zewnątrz formy, aby uzyskać maksymalne właściwości.

LBA admission

Toolfusion®

Art.No. Specyfikacja Zastosowanie Czas życia  
(25°C/100g)

Stosunek 
mieszania Pojemniki

Toolfusion® 
1A/1B

Dwu składnikowy, o niskiej lepkości epoksyd do 
infuzji, o wysokiej odporności temperaturowej Do infuzji 75 min. 100:20 21,6 kg

Toolfusion® 3 Dwu składnikowy, o niskiej lepkości epoksyd do 
infuzji, o wysokiej odporności temperaturowej RTM/VARTM 30 min. 100:85 38,5 kg

Infusionco-
at® 1A/1B Wysoko temperaturowa, wierzchnia powłoka

Używany razem z  
Toolfusion 1A / 1B lub w 

innych aplikacjach
90-120 min. 100.11 6,1 kg

Dwuskładnikowa żywica epoksydowa o niskiej lepkości przeznaczona do wytwarzania wysokiej jakości form do prepregów o wysokiej temperaturze 
za ułamek kosztów. Standardowe worki podciśnieniowe do infuzji to wszystko, co jest wymagane do produkcji formy do autoklawy.

LBA admission

GL-certified

GL-certified
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Art.No. Specyfikacja Zastosowanie MR propor-
cie

Opakowanie 
żywicy

Opakowanie 
utwardzacza

HACOBOND A 305 2K-Klej metakrylowy
Krótki czas obróbki (4-7 min.), szybkie 
utwardzanie, wysoka wytrzymałość na 
rozciąganie, tiksotropiowy, kolor: czarny lub biały

100:10 30 podwójnych kartridż po 50 ml  
25 podwójnych kartridż po 490ml

A 140 czarny 4K-Klej epoksydowy Nadaje się do klejenia strukturalnego, w 
szczególności do CFK 100:100 12 podwójnych kartridż po 50 ml

12 podwójnych kartridż po 400ml

Paste 20 3K-Klej epoksydowy Posiada certyfikat GL, szybki klej do klejenia 
strukturalnego 100:50 Podwójne kartridże po 400 ml

BPR 135 G 2K-Klej epoksydowy
Posiada certyfikat GL, krótki wzmocniony 
włóknem szklanym, czas przetwarzania: 50 - 150 
min., tiksotropowy, wypełnienie luki do 50 mm

100:45 30 kg
230 kg

25 kg
200 kg

BPR 535 2K-Klej epoksydowy

Posiada certyfikat GL, bardzo wysokie 
właściwości na obciążenia dynamiczne, 
tiksotropowy, wypełnianie szczelin. Utwardzacz: 
BPH 538 (wolny), 536 (standardowy) 
Czas pracy 2-5h

100:37 30 kg
200 kg

25 kg
180 kg

Art.No. Specyfikacja Zastosowanie Czas życia  
(25°C/100g)

Stosunek 
mieszania Pojemniki

HACOPOL R131 Żywica epoksydowa
30 kg (kanister), 
225 kg (beczka)
1000 kg (IBC)

HACOPOL H530 Utwardzacz epoksydowy 
wolny Do laminowania ręcznego 120 min. 100:27

10 kg (kanister),
25 kg (kanister),
180 kg (beczka)

HACOPOL H531 Utwardzacz epoksydowy 
szybki Do laminowania ręcznego  40 min. 100:27

HACOPOL H161 Utwardzacz epoksydowy Do laminowania ręcznego  90 min. 100:25

HACOPOL H542 Utwardzacz epoksydowy Do laminowania ręcznego 
/ Prasa  20 min. 100:20

HACOPOL H543 Utwardzacz epoksydowy 
wolny

Do laminowania ręcznego 
/ RTM / Infuzja 450-600 min. 100:32

HACOPOL H546 Utwardzacz epoksydowy 
szybki

Do laminowania ręcznego 
/ RTM / Infuzja 15-20 min. 100:32

HACOPOL H541 epoxy hardener Do laminowania ręcznego 
/ RTM 10-15 min. 100:52

Żywica epoksydowa HACOPOL R 131

Dzięki różnym utwardzaczom system żywic epoksydowych 2K HACO-
POL R131 obejmuje wszystkie ważne profile przetwarzania i produkcji. 
Dzięki zastosowaniu tylko jednej żywicy bazowej jest to elastyczny i 
wydajny system.

• System żywic epoksydowych 2K o dobrych właściwościach 
• Elastyczny system żywicy / utwardzacza dla szerokiej gamy  
 zastosowań
• Bez rozpuszczalnika
• Czas życia żywicy można elastycznie regulować
• Szczególnie nadaje się do części widocznych z włókna węglowego
• Odporność na krystalizację nawet w niskich temperaturach
• Posiada certyfikat GL

Kleje

Żelkot poliestrowy PC101B/C do żywicy epoksydowej

Żelkoty oferują efektywną warstwę wierzchnią i można je stosować na różnych elementach 
wzmocnionych włóknami. Laminat jest chroniony przed szkodliwym wpływem środowiska i 
szkodliwym promieniowaniem UV. Nasz żelkot UP jest dostępny w wielu kolorach z palety RAL, 
a także przezroczysty.

Art.No. Specyfikacja Kolor Pojemniki

PC101B Żelkot poliestrowy, łączący 
się z epoksydem, pędzel Kolory z RAL 5 kg, 10 kg, 20 kg

PC101S Żelkot poliestrowy, łączący 
się z epoksydem, sprey Kolory z RAL 5 kg, 10 kg, 20 kg

MEKP KP9 MEKP utwardzacz,  średnio 
reaktywny

Jasny, bezbarwny  
przezroczysty. 5 kg

Nasz zgodny z epoksydem żelkot na bazie - UP zapewnia wyjątkowe połączenie z laminatem epoksydowym.

Żywica do prepregów R 482

Art.No. Specyfikacja
Tg 

(w zależności od cyklu 

grzania)

Zalecany cykl 
grzania Proporcie Pojemniki

R 482 O wysokiej lepkości żywica epoksydowa 120-150°C * 1h 90°C +2h 120°C 100 25 kg ,180 kg

H 483 Utwardzacz o wysokiej lepkości 30 25 kg ,180 kg

B 483 Akcelerator, o wysokiej lepkości 8-10 25 kg ,180 kg

Żywica epoksydowa R482, w połączeniu z utwardzaczem H 483 i przyspieszaczem B 483, tworzy bez solwentowy system średnio temperaturowy do 
wytwarzania prepregów epoksydowych do zastosowań przemysłowych i sportowych. Reaktywność można łatwo regulować za pomocą akceleratora. 

Rozdzielacze
Art.No. Produkt W postaci Stosowne do Pojemniki

HACOWAX T1 Rozdzielacz Płyny Poliuretanu, epoksydu, poliestru 0,6 ltr. / 1 ltr. / 5 ltr. / 50 ltr. / 200 ltr.

HACOWAX T2 Rozdzielacz Pasta Dla szorstkich o porowatych powierzchni 0,5 kg / 2,5 kg

W88+ Rozdzielacz Płyny Uszczelnia Powierzchnie formy (epoksyd, 
poliester, żelkot) 5 ltr.

Mirror wax Rozdzielacz Pasta Uszczelnia powierzchnie formy (epoksyd, 
poliester, żelkot) 0,35 kg

RA 57 Semipermanetny rozd-
zielacz Płyny Poliuretan, epoksyd, poliester 5 ltr.

PVA Lack Film rozdzielający Płyny Winyloestr, epoksyd, poliester 5 ltr.

MC 72 Czyściwo Płyny Do każdej powierzchni 5 ltr.

MC 399 Uszczelniacz powierzchni Płyny Płynny uszczelniacz do porowatych powierzch-
ni, w szczególności do desek, MDF, itp. butelka 1,2 kg

Inne rozdzielacze też są osiągalne.
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Art.No. Specyfikacja
Długość 
do zer-

wania %
Kolor Grubość 

µm Tg°C Szero-
kość mm

Długość 
na rolce 

m.b.
VFL100-75 
(Big Blue L-100)

Nisko temperaturowa, wielowarstwowa folia do infuzji, 
laminowania ręcznego, duże szerokości 350 Niebies-

ka 75 121 3000-
12000 56-225

Securlon® V-45 Wielowarstwowa folia do autoklawy, idealna do wysokoja-
kościowych aplikacji automotive 400

Przez-
roczysta 
purpuro-

wa

50
75 171 Dużo wari-

antów 305

VFL500-50
(Securlon® L-500Y)

Szeroka, wielowarstwowa, wytłaczana nylonowa folia do 
worka próżniowego, zapewniająca wiele warstw bezpiec-
zeństwa. Niezalecany do aplikacji w autoklawie

350 Żółta 50 171 Dużo wari-
antów 110

Stretchlon® 200

Folia elastomerowa o wysokiej elastyczności (elastomer 
termoplastyczny), do rozciągania w skomplikowanych ele-
mentach (zmniejsza powstawanie mostków w narożach), 
nie ma na nią wpływu niska wilgotność

500 Zielona 38 121 1520
3050 305-610

Stretchlon® 350

Dla komponentów o złożonych strukturach i przy użyciu 
próżni Stretchlon jest dobrym wyborem, ponieważ cha-
rakteryzuje się dużą rozciągliwością, co pozwala docisnąć 
skomplikowane kształty folią. Dla wszystkich rodzajów 
żywić epoksydowych.

>550 Szary 75 162 3050 229

Stretchlon® 800

Miękka, elastyczna nylonowa folia do worka próżniowego, 
zapewniająca najwyższe wydłużenie ze wszystkich folii 
nylonowych, szczególnie w przypadku części o wielu kon-
turach, łatwa w obróbce, niewrażliwa na niską wilgotność

450
Poma-
rańczo-

wa
50 204 Do 3560 152,5-305

VFL540-50/75
(Wrightlon® 5400)

Nylonowe worki próżniowe o wysokiej temperaturze i o 
dobrym wydłużeniu, łatwe w obróbce, zapewniają dobry 
poziom próżni dla części, które muszą mieć dobrą jakość

375 Przejrzy-
sta

50
75 180 Do 7110 152,5-305

Wrightlon® 600V Nylonowy worek próżniowy przystosowany do wysokich 
procesów w autoklawie 400 Fiole-

towy
50
75 204 Dużo wari-

antów
Dużo wari-

antów

VFL740-50/75
(Wrightlon® 7400)

Nylonowa folia do worka próżniowego, również oferowa-
na z wytłoczonym, popękanym wzorem lodu, dzięki czemu 
jest ułatwione odpowietrzanie, do wysokiej temperatury

400 Zielona 50
75 204 up to

9000
Dużo wari-

antów

Dahlar® 
Release Bag 125

Poliolefinowe, wielowarstwowe worki próżniowe, dos-
konałe właściwości antyadhezyjne, również oferowane 
z wytłoczonym, popękanym wzorem lodu, dzięki czemu 
ułatwia odpowietrzanie, do wysokiej temperatury

400 Zielony 25-78 140 Do 6600 152,5-610

Thermalimide E

Wysokiej jakości folia do worka do zastosowań w ekst-
remalnie wysokich temperaturach. Super wytrzymałość 
folii w porównaniu do foli metalicznych pomaga uniknąć 
rozrywania worków

85 Burszty-
nowy 50 426 1030

1500 78

Art.No. Specyfikacja
Długość 
do zer-

wania %
Kolor

Gru-
bość 
µm

Tg°C
Szero-
kość 
mm

Długość 
na rolce 

m.b.

Folie próżniowe w postaci rękawów

V-45 LFT
(Securlon® V-45)

Wielowarstwowa folia do worka, idealna do zastosowania 
bardzo wymagających aplikacjach w samochodówce, gdzie 
wymagana jest obróbka w autoklawie

400
Przezroc-
zysta pur-
purowa

50 171
Dużo 

wymi-
arów

305

VFL540-50/75 LFT
(Wrightlon® 5400)

Nylonowa folia do worka o dobrym wydłużeniu do  
utwardzenia w temperaturze do 180 ° C, łatwa w obróbce,  
zapewniająca dobry poziom próżni dla części dobrej jakości.

375 Przejrzysta 50
75 180

Dużo 
wymi-
arów

305

VFL740-50/75 LFT
(Wrightlon® 7400)

Wysokotemperaturowa folia nylonowa o wysokim wydłużeniu, 
oferowana również o strukturze wzoru popękanego lodu, dzięki 
czemu bardziej ułatwione jest odpowietrzanie, zastępuje tkaninę 
oddychająca, folie rozdzielającą i worek próżniowy all-in-one

400 green 50
75 204

Dużo 
wymi-
arów

305

SL850-50 LFT
(Strechlon® 850)

Bardzo elastyczny worek próżniowy, rekomendowany dla 
epoksydu i BMI 450 Poma-

rańczowa 50 204
Dużo 

wymi-
arów

305

Folie rozdzielające i perforowane

WL3700
(Wrightlon®3700)

Folia rozdzielająca, do aplikacji komercyjnych i do siłowni wiat-
rowych, perforowana/ różne perforacje 550 Niebieska 25

50 121 1520 610

WL3900
(Wrightlon®3900)

Folia rozdzielająca, stosowania w kompakcji, odpowietrzaniu, 
różne perforacje 500

Czerwo-
na/nie-
bieska

25
30
50
75

157

2030
2030
6100
6100

1000

WL4600
(Wrightlon®4600)

Kopolimer poliolefinowy, do stosowania na płaskich lub
ograniczonych powierzchniach, różne perforacje 250

Niebieska/ 
przejrzy-
sta

38
50 193 3050

1370
Różne 

długości

RFA520
(Wrightlon®5200)

Wysokiej jakości folia rozdzielająca, dobre
wydłużenie i wytrzymałość minimalizuje rozdarcie i mostkowa-
nie w rogach, różne perforacje

350
Czer-
wona/ 
Niebieska

15
25
50

260 1220
1520

183
183

RFA005-1000 Folia rozdzielająca z klejem (wzmocniona tkaniną szklaną)  
umożliwia rozdzielenie od płaskich powierzchni, nieperforowana - Lekko 

brązowy 113 260 1000 16,5

Autorelease
Warstwa rozdzielcza o doskonałej wytrzymałości i wydłużeniu. 
Nie zaleca się stosowania z żywicami poliestrowymi lub winy-
loestrowymi.

350 Brązowy 25 180 1500
3000 1520

Dahlar MLF52
Taśma termokurczliwa fluorocarbon, wysokie wydłużenie, 
eliminująca zmarszczki, rozdziela się z każdą żywicą, nie ma żad-
nego dodatkowego środka rozdzielającego, rozdziela się sama.

- Niebieska 50,8 232
Różne 
szero-
kości

91,4

A575
Taśma poliestrowa o wysokiej skurczliwości, idealna dla części 
rurowych, trzpieni, zawijania, powietrznych statków, rakiet 
tenisowych, wędek, itp.

- Przezroc-
zysty 50,8 204

Różne 
szero-
kości

91,4

A575 RC Taśma poliestrowa o wysokiej skurczliwości, pokryta rozdziela- 
czem nie silikonowym do bezpośredniego kontaktu. - Przezroc-

zysty 50,8 204
Różne 
szero-
kości

91,4

Folie próżniowe Folie próżniowe w postaci rękawów / Folie rozdzielające i perforowane
Poniżej znajduje się nasza standardowa oferta folii. Poza tym masz również możliwość zakupu wszystkich folii od nas producenta AIRTECH Europe 
Sarl. Z niecierpliwością czekamy, aby sporządzić specjalna ofertę dla Twoich indywidualnych potrzeb!

Poniżej znajduje się nasza standardowa oferta folii. Poza tym masz również możliwość zakupu wszystkich folii od nas producenta AIRTECH 
Europe Sarl.

22 23
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Art.No. Specyfikacja Kolor
Grama-
tura g/

m2
Tg°C

Szero-
kość 
mm

Długość na 
rolce m.b.

Greenflow 75
Wysoka wydajność, niska absorbcja żywicy, może być 
stosowany z żywicami poliestrowymi, winyloestrowy-
mi i epoksydowymi

Zielony 98 150 1040 106,7

Resinflow 100 Ekstrudowana siatka, nie strzępi się podczas cięcia i 
nie zawija się na końcach

Zielony/
biały 252 125 1200 50

Knitflow 160
Pleciona siatka, bardzo szybka, może być stosowana z 
żywicami poliestrowymi, winyloestrowymi i epoksy-
dowymi

Poma-
rańczo-

wa
160 125 1500 100

FlowLease 160-37P16 Połączony produkt Knitflow 160 i folia rozdzielająca 
WL 3700 P16, stosowany w infuzji

Poma-
rańc-
zowa/ 

niebies-
ka

160 121 1500 100

TubeMesh Siatka w postaci rury, pasująca na każdy typ przewodu 
spiralnego. Biała 178 125 12 50

Siatki infuzyjne

Art.No. Specyfikacja Wewnętrzny 
wymiar mm Tg°C Długość 

mm

OF313, OF500, OF750 & 
OF1000

Silikonowy przewód w kształcie omega, wielokrotnego użytku, 
może zastąpić przewody spiralne. 

8
13
19 

25,4

260 1500

OF 625V & 750V Winylowy przewód w kształcie omega, wielokrotnego użytku, może 
zastąpić przewody spiralne. 

16
19 71 250

Resintrak
Pleciona taśma wykonana z poliestru, bardzo wysoka przenikalność 
żywicy, transportuje żywicę wzdłuż powierzchni i do części, o szero-
kość 43mm, biała

- 250 2500

Vactrak Pleciona taśma wykonana z poliestru, z doklejoną taśmą dwust-
ronną, o szerokość 43mm, biała - 250 2500

Przewody do transportu żywicy 

Art.No. Specyfikacja
Łączy się z 

przewodami 
inch(cale)

Tg°C

VAC-RIC LT Nisko temperaturowy zawór do infuzji  
z płaską podstawą 1/2, 5/8, 3/4 80

VAC-RIC HT Wysoko temperaturowy zawór do infuzji  
z płaską podstawą 1/2 260

RIC Zawór do infuzji 1/2, 5/8, 3/4 80

RIC HT Wysoko temperaturowy zawór do infuzji 1/2, 5/8, 3/4 180

RIA Złączka pomiędzy przewodem a zaworem, 
do każdego rodzaju zaworów typu (RICs) 1/2, 5/8, 3/4 -

 

Poniżej znajduje się nasza standardowa gama siatek infuzyjnych. Poza tym masz również możliwość zakupu wszystkich folii od nas  producenta 
AIRTECH Europe Sarl .

Greenflow 75 Knitflow 160 Resinflow 100

Poniżej znajduje się nasz standardowy zakres przewodów do przepływu żywicy. Poza tym masz również możliwość zakupu wszystkich folii od nas 
producenta AIRTECH Europe Sarl.

Dodatki

RIA

RIC

Tube Mesh

24 25
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Art.Nr. Zewnętrzny wymiar 
mm Wewnętrzny wymiar mm Opakowanie;

Przewody spiralne

SP05 5 4 25 m.b.

SP10 10 9 25 m.b.

SP14 14 12 25 m.b.

SP20 20 18 25 m.b.

Przewody pełne

Econoflow 59R 19 9,5 Do 30 m.b.

Airflow 60R 19 9,5 Do 30 m.b.

PE-tube 8 x 6 8 6 50 m.b.

PE-tube 10 x 8 10 8 100 m.b.

PE-tube 12 x 10 12 10 50 m.b.

Silikonowe przewody i sprzęt

SIL-TUBE  
(heat resistant up to 230°C) 14 8 25 m.b.

HOSE CLAMP B Hose clamp for SIL-TUBE / 20 x 20 mm 1 sztuka

Hose clamp blue Hose clamp for 2-15 mm 1 sztuka

Hose clamp red Hose clamp for 2-20 mm 1 sztuka

Złączki T

TS06PP Złączka T zrobiona z polipropylenu o średnicy wewnętrz-
nej 6mm 10 sztuk

TS08PP Złączka T zrobiona z polipropylenu o średnicy wewnętrz-
nej 8mm 10 sztuk

TS12PE Złączka T zrobiona z polipropylenu o średnicy wewnętrz-
nej 12mm 10 sztuk

TC 7-10 mm Złącze węża (prosta) z polipropylenu o średnicy we-
wnętrznej 7-10mm 1 sztuka

Zawór kołowy

IV12PE Polietylenowy do 12 mm, przewody1/2 1 sztuka

Pułapki żywiczne

RB 91
Zbiornik podciśnienia do infuzji żywicy, rozmiar zbiorni-
ka 10 litrów, średnica zbiornika 16 cm, źródło podciśnie-
nia 1/4 cala męski NPT, wlot żywicy 3/8 cala żeński NPT

1 sztuka

RB 451
Zbiornik podciśnienia do infuzji żywicy, rozmiar zbiorni-
ka 30 litrów, średnica zbiornika 30 cm, źródło podciśnie-
nia 1/4 cala męski NPT, wlot żywicy 3/8 cala żeński NPT

1 sztuka

Stiffy
Zbiornik podciśnienia do infuzji żywicy, rozmiar zbior-
nika 23 litrów, transparentna przykrywka, zawiera 
manometr

1 sztuka

Przewody / zaciski / zawory / pułapki żywiczne 

Art.No. Specyfikacja
Średnica 

podstawy 
mm

Tg°C

Zawory i złączki

Vac Valve 399
Niedrogi aluminiowy zawór skręcający, który jest wkładany przez worek 
próżniowy, 2czesciowy: płyta bazowa / górna część, współpracuje z szyb-
kozłączką AQD 500TF (patrz poniżej)

63 260

Vac Valve 401 & 401C
Zawór o łatwym zamykaniu, które jest wkładane przez worek próżniowy, 2 
elementy: płyta bazowa / górna część, współpracuje z szybkozłączką AQD 
500TF (patrz poniżej)

63 260

Vac Valve 402 & 402A
Trzyczęściowy gwintowany zawór podciśnieniowy z pierścieniem bloku-
jącym, umożliwia ściślejsze połączenie ze wzrostem ciśnienia autoklawu, 
wykonany ze stali węglowej / aluminium

63 260

Vac Valve 425 Samoczynny zawór odcinający, który dziurawi folię, gdy górna część jest 
włożona i wkręcona w podstawę, wykonana ze stali węglowej / aluminium 50 260

AQD 500TF MALE/FEMALE Dwuczęściowa szybkozłączka z zaworem zwrotnym, kompatybilna z zawor-
ami próżniowymi i przewodami próżniowymi, wykonana ze stali węglowej - 260

Zawory / złączki

Art.No. Specyfikacja

Vac-Gauge 40D

Cyfrowy miernik próżni używany do wykrywania niesz-
czelności i określania próżni pod workiem próżniowym, 
oferuje pomiary w czterech możliwych do wybrania jed-
nostkach: mBar, mmHg, inHg i KPa

VacLeak LEQ-70

Standardowy ultradźwiękowy próżniowy wykrywacz nieszcze- 
lności, służący do wykrywania wycieków w workach 
próżniowych, taśmach uszczelniających, rurkach i złącz-
kach, przekształca ultradźwięki generowane przez wycieki 
na słyszalny poziom, a także wizualnie wyświetla wyciek 
na mierniku LED. Dźwięk jest dodatkowo wzmacniany, gdy 
odbiornik jest umieszczony bliżej źródła wycieku.

DV 2

Cyfrowy manometr, zakres zastosowania: kondensacja 
próżniowa, temperatura stosowania: od -20 do +50 ° C, ro-
zmiar: 250 x 165 x 55 mm, waga: ok. 500 g, zmierzone war-
tości: ciśnienia bezwzględnego, zakres pomiarowy próżni: 
1,100 do 0 mBar, rozdzielczość: 0,01 hPa / 10 mikronów, 
akcesoria: adapter przyłączeniowy do kabla z zewnętrzną 
średnica: 6 mm, 8 mm, 10 mm.

Detektor przecieku / ciśnieniomierze

DV 2

Hose clamp

"T" fitting

Resin trap RB 91

26 27
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Delaminaż
Szybką obróbkę po laminowaniu i doskonałą przyczepność powierzchniowa do wiązań strukturalnych osiąga się dzięki zastosowaniu tkani-
ny odrywającej. Podczas utwardzania żywic epoksydowych powstaje w wyniku reakcji z wilgocią atmosferyczną tzw. "czerwonych amin". W 
połączeniu dodatkowych warstw laminatu lub trwałych wiązań przeszkadza warstwa aminy czerwonej, którą trzeba usunąć, bo działa jak roz-
dzielacz. Chropowata i czysta powierzchnia po usunięciu zrywanej tkaniny zapewnia maksymalną przyczepność podczas klejenia. Dostarczamy 
delaminaż w różnych szerokościach, zapewniają one efektywne metody pracy podczas używania naszej wysokiej jakości delaminażu.

Tkanina oddychająca 

Art.No. Specyfikacja
Grama-
tura  
g/m2

Tg°C Szerokość 
mm

Długość 
na rolce 

m.b.

PP067 Splot plain, bardzo ładna powierzchnia, umyte / rozgrzane, bez 
markerów 67 190 25-1300 200

PP083 Splot plain, umyte / rozgrzane 83 190 25-1500 92-275

PP100T Splot twill, umyte / rozgrzane 100 190 750 100

PP105 Splot plain, umyte / rozgrzane. 105 190 200, 350, 
1000, 1470 200

Release Ply A Niepowlekany delaminaż nylonowy, dobrze się wykłada z luźnym 
splotem. 80 232 1520 200

Release Ply B Niepowlekany delaminaż nylonowy z bardzo ciasnym splotem. 62 232 1520 200

Ultra Ply 22 T Niepowlekany delaminaż poliestrowy, dobrze się układa, splot twill. 95 204 1520 229

Bleeder Lease® А
Powlekany delaminaż z nylonu, tkanina o wysokiej temperaturze 
pokryta silikonowym środkiem antyadhezyjnym, łatwo rozdziela z 
większości prepregów i systemów żywicznych, zielony.

80 232 1520 91

Bleeder Lease® B
Powlekany delaminaż z nylonu, tkanina o wysokiej temperaturze 
pokryta silikonowym środkiem antyadhezyjnym, łatwo rozdziela z 
większości prepregów i systemów żywicznych, zielony.

62 232 1520 91

Econostitch®
Niepowleczony delaminaż nylonowy z czerwonymi liniami, termicz-
ny, szczególnie stosowany w infuzji lub laminowaniu ręcznym, biały 
/ czerwony.

88 190 1520 275

Econostitch® G Niepowleczony delaminaż poliestrowy z czarnymi liniami, stosowa-
ny jest z żywicami poliestrowymi i epoksydowymi. 85 190 1800 200

Release Ease® 234 TFP

Porowaty delaminaż z włókna szklanego powlekany PTFE zapewnia 
uwalnianie ze wszystkich konwencjonalnych systemów żywicz-
nych. Porowatości pozwolą na przedostanie się nadmiaru żywicy, 
substancji lotnych i uwięzionego powietrza na zewnątrz, stosowany 
jako odpowietrznik podczas utwardzania, podczas gdy nieporowate 
produkty zatrzymają żywicę, brązowy.

88 288 Do 1520 91-100

Dahltexx® SP-2

Membrana przepuszczająca powietrze blokująca żywicę, oddycha-
nie następuje przy pomocy narzędzi i oddychanie następuje po 
stronie worka, aby wspomóc usuwanie powietrza, przeznaczony 
wyłącznie do zastosowań próżniowych, jasnoniebieski / biały.

140 177 1470 150

Dahlpac MC79
Pasek wykonany z membrany, odpowietrzający z zerowym wycie-
kiem żywicy do infuzji, przyspiesza infuzję umożliwia uniknięcie 
suchości, gdy fronty przepływu spotykają się, niebieski.

677 125 100 25

Art.No. Specyfikacja
Grama-
tura  
g/m2

Tg°C Szero-
kość mm

Długość na 
rolce m.b.

Airweave® N4 Średnio gramaturowy kocyk poliestrowy, nadający się do niskich 
ciśnień, biały. 140 204 1520 100

Airweave® N10

Wytrzymały poliestrowy kocyk, stosowany do utwardzania w wyżs-
zym ciśnieniu, zapewnia dobre wydłużenie i układa się w dowol-
nym ostrym promieniu dla ochrony worka próżniowego, struktura 
z włókniny zapewnia dobrą zgodność, biały.

339 204 1520 50

Airweave® Super 10

Ciężko gramaturowy kocyk z doskonałym przepływem powietrza, 
z włókna poliestrowego o wysokiej gęstości, przeznaczony do 
utwardzania pod wysokim ciśnieniem w autoklawie, pozwala na 
lepsze przepływy pod temperaturą i ciśnieniem. Włóknina zapew-
nia dobry komfort pracy, biały

339 204 1520 50

Ultraweave® 406
Nietkany nylonowy kocyk, ma wyższą temperaturę mięknienia i 
nie będzie się ściskał jak poliester, co pozwala na lepszy przepływ 
powietrza, biały

135 232 1520 45

Ultraweave® 1020

Nylonowy kocyk, ma wyższą temperaturę mięknienia i nie kompre-
suje jak poliester, co pozwala na zwiększenie przepływu powietrza, 
został opracowany do utwardzania w temperaturach do 232 ° C. 
Jedna warstwa Ultraweave® 1020 pozwala odprowadzić substancje 
lotne przy ciśnieniach przekraczających 7 barów. Zaprojektowany 
dla wszystkich systemów żywicznych. Ultraweave® 1020 zatrzymu-
je ciśnienia powrotne w układach autoklawy i eliminuje poro-
watość laminatu. Ultraweave® 1020 może być używany w wielu 
cyklach pracy, biały

339 232 1520 50

Airweave® UHT 800

Kocyk z włókniny szklanej do ultra wysokiej temperatury. Bezpiecz-
niej jest używać tego kocyka zamiast odpowietrznika z włókna 
szklanego, sprawia, że łatwo się odpowietrza i dopasuje się w 
dowolny promień, biały

610 427 1170 45

Absorbująca włóknina do pochłaniania zbędnej żywicy w procesach próżniowych. Jednocześnie nadmiar powietrza jest również transportowany, 
a ciśnienie jest równomiernie rozłożone na formie podczas infuzji. W rezultacie laminat ma duży stosunek zawartości włókien.
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Art.No. Specyfikacja
Szero-
kość 
mm

Tg°C Opakowanie

Airseal 2 / Tacky / 
Super Tacky

Taśma uszczelniająca do worków próżniowych do zastosowań w pomie- 
szczeniach i średnich temperaturach, może być również stosowana do 
aplikacji z kopertą w wyższych temperaturach. Dostępne w wersji standar-
dowej lub bardziej lepkiej, lepiej stosować w chłodnych pomieszczeniach.

12
150 ° C (folia do 
formy) ·180 ° C 
(folia do foli)

20 rolek 
(15mb/rolka)

Airseal 3WT
Taśma uszczelniająca o dobrych właściwościach adhezyjnych, nadaje 
się do zestawów próżniowych z temperaturami utwardzania do 180 ° C, 
można ją łatwo usunąć

12 180 20 rolek 
(15mb/rolka)

AT-199

Niskoprofilowa taśma uszczelniająca do worków próżniowych do zasto-
sowań ekonomicznych, zredukowany przekrój taśmy zapewnia większą 
wydajność produktu, ale nadal utrzymuje dobre uszczelnienie próżnio-
we, do pakowania próżniowego od temperatury pokojowej do 121 ° C

9,5 121 40 rolek 
(15mb/rolka)

AT-200 Y Wielozadaniowa taśma uszczelniająca, wysokiej przyczepności, łatwo 
usuwalna z metalu lub kompozytu 12 204 40 rolek 

(7,5mb/rolka)

GS-213 / Tacky
Taśma uszczelniająca standardowa do narzędzi metalowych i kompozy-
towych, czyściwo nie jest wymagane i oczyszczanie po utwardzeniu jest 
dobre

12 204 40 rolek  
(7,5mb/rolka)

AVBS 750 Taśma uszczelniająca do wysokiej temperatury, czyściwo nie jest wymag-
ane i oczyszczanie po utwardzeniu jest dobre 18 400 4 rolek 

(10mb/rolka)

Taśmy uszczelniające

Art.No. Specyfikacja
Szero-
kość 
mm

Tg°C Opako-
wanie

Flashbreaker® 1 Uniwersalna taśma samoprzylepna, wysoko temperaturowa, o dużej wytrzy-
małości, niebieska / pomarańczowa Różne 204 6 rolek

Flashbreaker® 2 Mocniejsza wersja Flashbreaker® 1, może być używana w dowolnym miejscu 
gdzie jest potrzebna, niebieska/pomarańczowa Różne 204 48 rolek

Flashbreaker® 1 (HT) Do wymagających aplikacji gdzie jest potrzebna duża przyczepność, żółta 254 204 36 rolek

Flashbreaker® 2 (HT) Wytrzymalsza wersja od Flashbreaker® 1 (HT), żółta 254 204 36 rolek

Airhold 1 CBS Wysoko temperaturowa dwustronna taśma mocująca, do mocowana wszystkich 
warstw osprzętu do worka próżniowego 254 204 36 rolek

Airhold 10 CBS Dwustronna taśma do mocowania plastrów miodu mechanicznie, potem łatwo 
się usuwa, biała 254 60 48 rolek

Tooltec® A005
Wzmocnione włóknem szklanym i powlekane PTFE z klejem silikonowym, zapro-
jektowane tak, aby przylegało do powierzchni narzędzi zapewniając półstałą i 
rozdzielająca powierzchnię, ·jasnobrązowy

1000 260 1 rolka

Tooltec® A007 Wytrzymalsza wersja od Tooltec A005, jasnobrązowy 1000 260 1 rolka

Airkap 1
Taśma na wysoką temperaturę z poliamidu, przytrzymuje warstwy delaminażu, 
kocyka, worki próżniowe, termopary itp. na utwardzanie w wysokiej tempera-
turze, w piecu lub w autoklawie, bursztyn

Różne 399 72 rolek

Taśmy samoprzylepne
Taśmy klejące Flashbreaker® są wysoko połyskliwymi foliami poliestrowymi do wysokich temperatur, pokryte w pełni utwardzonym klejem 
silikonowym do stosowania w piecach lub autoklawie w temperaturze do 204° C. Pomarańczowa taśma Flashbreaker® jest bardzo widoczna na 
elementach i urządzeniach. Taśmy samoprzylepne Flashbreaker są stosowane do różnych zastosowań w klejeniu metali i obróbce kompozytów, 
takich jak ustawienie materiałów wspomagających próżnię, przewodów termopary. Taśmy klejące Flashbreaker® można usunąć po zakończeniu 
procesu.

Klej w spreyu

Art.No. Specyfikacja Opakowanie

Klej w spreyu

AIRTAC 2
Klej w sprayu do tymczasowego mocowania, można używać do 
mocowania materiałów na ścianach pionowych, nie ma CFC: 679 
ml

12 pojem-
ników

AIRTAC 2E Takie same funkcje jak AIRTAC 2, z alternatywną dyszą natrys-
kową

12 pojem-
ników

ECONOTAC 2

Ekonomiczny klej kontaktowy w aerozolu do czasowego klejenia 
w celu utrzymania suchej tkaniny, rdzenia i materiałów po-
mocniczych na miejscu, stosowany w infuzji i innych technolo-
giach, szeroki stożkowy wzór natrysku dla zwiększenia zasięgu, 
·zawartość: 691 ml

12 pojem-
ników

Taśma mocująca

Tac-Strip
Sucha taśma szklana pokryta obustronnie klejem samoprzylep-
nym o wysokiej przyczepności, bardzo czysta w porównaniu do 
klejów w sprayu, szerokość: 2,54 cm / 5,08 cm, długość: 90 m

1 roll

Dzięki wysoce samoprzylepnym taśmom uszczelniającym można elastycznie przymocowywać folie do formy i uszczelniać szczelnie wlewy. W 
zależności od procesu taśmy uszczelniające są dostępne dla różnych zakresów temperatur.

Klej w spreju

Taśma mocująca

Klej natryskowy o jednolitym wzorze natryskiwania zapewnia szybkie i bezpieczne przygotowanie infuzji lub 
worka próżniowego.
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Art.No. Specyfikacja Gramatu-
ra g/m2 Aplikacja Szerokość 

mm
Długość 

rolki m.b.

HACOPEEL-RF-300 Folia perforowana z medium płynącym 315 Infuzja 1150 61

HACOPEEL-SRF-300 Delaminaż i folia perforowana z medium płynącym 315 Infuzja 1520 61

HACOPEEL-X2-150 Perforowana folia i chłonna włóknina 150
Prepreg- 
do worka 

próżniowego
1520 61

HACOPEEL-X3-150 Odrywana tkanina, perforowana folia i chłonna włóknina 150
Prepreg- 
do worka 

próżniowego
1200 61

HACOPEEL-X2-250 Perforowana folia i chłonna włóknina 250
Prepreg- 
do worka 

próżniowego
1520 61

HACOPEEL-X3-250 Odrywana tkanina, perforowana folia i chłonna włóknina 250
Prepreg- 
do worka 

próżniowego
1520 61

Włóknina wielofunkcyjna HACOPEEL do procesów próżniowych
HACOPEEL został opracowany do worka próżniowego i / lub procesów infuzji. Łączy w sobie cechy kilku materiałów pomocniczych i zapewnia 
znacznie bardziej efektywny czas pracy, ponieważ tylko jedna warstwa musi być zastosowana w konstrukcji próżniowej zamiast dwóch lub trzech 
pojedynczych warstw. Ponadto materiał można usunąć znacznie łatwiej niż delaminaż. Wersje RF i X2 pozostawiają gładką powierzchnię, podczas 
gdy SRF i X3 dają szorstką powierzchnię (podobną do warstw delaminażu).

Art.No. Produkt Długość włókien Opakowania

Aerosil 200 Wypełniacz krzemionkowy o wielkości: 12 μm 10 kg

Płatki bawełniane 30 Płatki bawełniane, kolor: biały 0,35 mm 30 kg

Glass Bubbles 012 Mikro balony ze szkła gęstość: 0,12 g/cbm3 27,22 kg

Phenolic MIcrospheres Mikro kulki fenolowe, kolor: brązowy 0,065 - 0,090 mm 12 kg

SCF Krótkie włókna węglowe, cięte maszynowo 2 - 10 mm 5, 10, 20 kg

SCF – proszek Krótkie włókna węglowe, proszek 0,2 / 0,15 5, 10, 20 kg

SGF Krótkie włókna szklane, cięte maszynowo 3 - 12 5, 10, 20 kg

SGF-02 Krótkie włókna szklane, proszek 0,2 25 kg

Proszek aluminiowy Proszek aluminiowy 0,3 25 kg

Wypełniacze 
Przy wypełniaczach (Aerosil 200) można uzyskać właściwą tiksotropię i zagęszczanie żywic epoksydowych. W ten sposób można samodzielnie 
wykonać szpachle i lepkie żywice na krawędzie, naroża. Wypełniacze, takie jak mikro baloniki lub szklane kulki, umożliwiają łatwe mieszanie, 
zapobiegają powstawania egzotermi.

Krótkie włókno węglowe

Aerosil

Krótkie 
sproszkowane 
włókno węglowe

Płatki bawełniane

Proszek aluminiowy

Krótkie włókno szklane
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Art.No. Wymiary
mm

Flexible heater mat 230V, 50HZ 100 x 100 do 500 x 500

Stretchy heater mat 150 x 150 do 630 x 750

Maty grzewcze 

Art.No. Specyfikacja

IRPE Premium LAMP 
WITH CONTROLLER

Do nagrzewania małych obszarów o równomiernym rozkładzie tem-
peratury (± 3 ° C w 95 ° C). Mocowanie przyssawkami do dokładne-
go umiejscowienia, wbudowane elementy sterowania Hot Bonder.

BABY LAMP Wersja podstawowa, może być połączona z Hot-Bonder, 1000W or 
2000W

IRS LAMP WITHOUT  
CONTROLLER

Wydajna, obrotowa lampa podczerwieni do precyzyjnych cykli grza-
nia, do połączenia z Hot Bonder, 3.300 W lub 6.600 W.

IRPE LAMP WITH  
CONTROLLER  
MOVEABLE HEAD

Podobna jak IRS LAMP, ale jest wyposażony we wbudowane ele-
menty sterowania Hot Bonder.

Art.No. Opis

LAB 115: Ø 1 m x 1,5 m
LAB 120: Ø 1 m x 2 m
LAB 130: Ø 1 m x 3 m
LAB 1530: Ø 1,5 m x 3 m
LAB 1540: Ø 1,5 m x 4 m

Maksymalne ciśnienie: 10 bar
Maksymalna temperatura: 220°C
Czujnik temperatury: 4 - 6
Strefy próżniowe: 2 - 4
20°C - 220° C: 3°C / min
220°C - 60° C: 3°C / min
Podłączenie zasilania: 125 A, 410 V

Autoklawy

Lampy na podczerwień

Nasze maty grzewcze są specjalnie zaprojektowane do napraw struk-
tur kompozytowych, aby rozprowadzać ciepło równomiernie przez całą 
próżnię. Są wykonane z silikonu i są bardzo elastyczne, dzięki czemu 
dopasowują się do wszystkich powierzchni. W związku z tym maty 
grzewcze są również wyposażone w porty umożliwiające bezpośrednie 
połączenie z urządzeniem Hot Bonder AHB380DV2.

Art.No. Specyfikacja

HOT BONDER DUAL ZONE
Regulacja temperatury i podciśnienia, 2 oddzielne elementy sterujące, mogą być również podłączone do 20 
czujników T, zapisy przez USB lub drukowanie. Certyfikacja AIRBUS, zintegrowana pompa próżniowa, wersja 
czujnika K lub J.

HOT BONDER SINGLE ZONE Regulacja temperatury i podciśnienia, 1 strefa, max. 6 czujników T, zapisy przez USB lub drukowanie, certyfi-
kacja AIRBUS, zintegrowana pompa próżniowa, wersja czujnika K lub J.

ECO BONDER Regulacja temperatury i podciśnienia, 1 strefa, max. 6 czujników T, zapisy przez druk, opcjonalnie USB, pom-
pa próżniowa, wersja czujnika K lub J.

NEW  
HOT BONDER 4 Zones

Dual Hot Bonder, ale z możliwością niezależnego sterowania różnymi 4 strefami. Idealny do kompleksowych 
napraw z różnymi materiałami i przekrojami.

NEW  
Wireless System

Ten nowy system pozwala za pomocą laptopa kontrolować jeden lub kilka modułów bezprzewodowych w 
celu naprawy w tym samym czasie wielu stref. Poprzez system bezprzewodowy operator może kontrolować 
utwardzanie w rozsądnej odległości, nie zbliżając się do obszaru naprawy.

Hot Bonder do kontroli temperatury i próżni

Hot Bonders to bardzo wyrafinowane systemy, pozwalające 
na obróbkę, naprawę i utwardzanie struktur kompozytowych. 
W zależności od modelu można otrzymać do 2 niezależnych 
pojedynczych stref i do 20 sensorów temperatury. W każdej 
strefie można podłączyć maty grzewcze lub lampy o natężeniu 
do 32 amperów.

Większe autoklawy są dostępne zgodnie z wymaganiami klienta. Otrzymasz rozwią-
zanie „pod klucz”, w którym wszystkie niezbędne połączenia są już zintegrowane. 
Należy zapewnić tylko zasilanie w energię elektryczną i sprężone powietrze.
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Serwis cięcia pod wymiar i wymiarowania

Aby zoptymalizować proces produkcyjny, dostarczamy surowce i 
półprodukty gotowe.

>  Cięcia tkanin, wzmocnienia wieloosiowe, a także materiały pomocnicze,  
 takie jak folia i rurki, zgodnie z zapotrzebowaniem klienta

>  Gotowe tkaniny pocięte z plików CAD i szablonów

>  Wycinanie formatek

>  Produkcja pełnych laminowanych i z przekładkami o wielkości do  
 1250 x 2500 mm z różnych materiałów rdzeniowych

>  Pełen panel laminatu

Wynajem pomp próżniowych

Twoja pompa próżniowa jest uszkodzona? Musisz zminimalizować czas 
do nowego zakupu? Kupując od nas pompę próżniową, otrzymasz bez-
płatnie pompę do wypożyczenia do momentu dostawy.

Potrzebujesz pompy zapasowej dla dużego projektu? A może od czasu 
do czasu produkujesz komponenty tylko w infuzji? Wtedy nie musisz 
kupować pompy natychmiast: możesz również wypożyczyć sprzęt pro-
sto i łatwo.

Oferujemy różne rozmiary do indywidualnego użytku i chętnie dorad-
zimy w sprawie odpowiedniej pompy, sposobu jej użycia i niezbędnego 
sprzętu.

Precyzyjny stół do cięcia
Renomowane firmy z branży lotniczej i motoryzacyjnej używają już naszych pro-
duktów w technologii o wysokiej wydajności firmy ARISTO Innovation / Tradition. 
Maszyny do cięcia płaskiego są również wykorzystywane w jednostkach rozwojowo 
badawczych.

Dzięki szybkim stołom do ciecia ARISTOMAT TL, ARISTO prezentuje zupełnie nową 
generację ploterów płaskich. Przejrzysty design, łatwo dostępna powierzchnia ro-
bocza ze wszystkich stron, wyjątkowo wytrzymały mostek poprzeczny, najnowoc-
ześniejsze technologie napędu i sterowania, napęd antypoślizgowy, najbardziej 
wydajna matryca próżniowa i łatwa obsługa przez oprogramowanie PC ARISTO Cut-
terControlPanel to wyróżnia ten produkt.

Dostępne rozmiary:  szerokość:  1300mm, 1600mm, 1900mm
 długość:  1000mm, 1700mm, 2500mm

Podstawowe funkcje, takie jak sterowanie ręczne lub ustawienie położenia, można 
wykonać z dowolnego punktu stołu za pomocą mobilnego panelu sterowania.

Z przyjemnością udzielimy szczegółowych informacji na ten temat - w tym demonstrację maszyny z naszej strony z testem cięcia. 
Proszę umówić się z nami! 
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Szkolenia

Czy chcesz ustanowić nowe techniki produkcji w swojej firmie lub skutecznie wprowadzić nowych pracowników do procesu pracy? 
Oferujemy indywidualne szkolenia w następujących obszarach. Wszystkie moduły szkoleniowe można dostosować do indywidual-
nych wymagań. Proszę zrozumieć, że podany czas trwania i liczbę uczestników są przez nas rekomendowane.

Chętnie doradzimy, które treści są dla Ciebie odpowiednie.

Start kompozyty 
Jako wprowadzenie do konstrukcji kompozytowych produko-
wanych z włókien. Jest to przegląd najważniejszych aspektów 
produkcji kompozytów, oferujemy go w postaci szkolenia „Start 
kompozyty”. Dla początkujących w branży to szkolenie zapew-
nia obszerne informacje z wielu dziedzin. Ze względu na zróżni-
cowane spektrum tematów, nadaje się dla szerokiego grona 
pracowników z różnych działów.

Czas trwania:  2 dni
Uczestnicy  10-15 osób
Treść:  > Co to jest kompozyt?
  > Materiały
  > Żywice
  > Przetwarzanie
  > Bezpieczeństwo pracy

Zawansowane Kompozyty 
W szkoleniu „Zawansowane Kompozyty” omawiamy dalsze as-
pekty konstrukcji wzmacnianych włóknami, które występują na 
różnych etapach wytwarzania od projektowania do produkcji. 
Kładziemy nacisk na inspekcje, zarządzanie jakością i zasady 
tworzenia laminatów. Wiele firm, które mają już doświadczenie 
w pracach budowlanych, musi na tym etapie przemyśleć tech-
nologie, ponieważ w porównaniu z klasycznym materiałem kon-
strukcyjnym materiały wzmocnione włóknami stawiają różne 
wymagania w całym podejściu.

Czas trwania:  2 dni
Uczestnicy:   5-10 osób
Treść:   > Materiały i przetwarzanie
  > Zapewnienie jakości
  > Procedury testowe
  > Praca z wzmocnieniami
  > Konstrukcje z materiałami przekładkowymi
  > Podstawowe zasady wymiarowania
  > Modelowe przykłady

Kompozyty specjalne  
Jeśli chodzi o wprowadzenie konkretnej procedury produkcyj-
nej, takiej jak infuzja, możemy wesprzeć Cię odpowiednim szko- 
leniem lub poradą techniczną. W module „Kompozyty Specjal-
ne” zilustrowany jest aspekt teoretyczny i przedstawione jest 
podejście metodyczne lub rozwiązywanie problemów. Oferu-
jemy szczególnie następujące moduły szkoleniowe:
  
> Laminowanie ręczne
> Worki próżniowe
> Wlew próżniowy
> RTM Resin Transfer Molding
> Przetwarzanie prepregów
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Art.No. Specyfikacja

Kompozytowy zestaw 
naprawczy lekka walizka na 
narzędzia

Zestaw narzędzi do napraw kompozytowych 
zawiera narzędzia do przygotowania uszkodzonej 
sekcji do naprawy

Zestaw narzędzi do napra-
wy kompozytowej poziom 
premium

Szeroki zestaw narzędzi do napraw kompozy-
towych. Zawiera wszystkie narzędzia i materiały 
potrzebne do naprawy

Zestawy narzędzi

Art.No. Specyfikacja Opako-
wanie

Wyposażenie

Krany Krany 51 mm (dla zbiornika 10 kg) 
Krany 61 mm (dla zbiornika 30 kg) 1

Szerokie szczypce szczękowe Szerokie szczypce szczękowe 205 mm 1

Otwieracz do beczek Otwieracz do beczek wykonany ze stali 1

Pędzel do laminowania Pędzel do laminowania o szerokości 20 m 100

Kubki do mieszania
Kubki do mieszania 750 ml 
Kubki do mieszania 400 ml 
Kubki do mieszania 2300 ml

100

Mieszadło ślimakowe Mieszadło ślimakowe. Średnica, długość chwytu 40 cm 1

Plastikowe szpatułki Plastikowe szpatułki 12x8 cm 100

Narzędzia

TS

Nożyczki do tkanin aramidowych 
20 cm (długość ostrza 8,5 cm) 
25 cm (długość ostrza 12 cm) 
30 cm (długość ostrza 14 cm)

1

Zaciski do przewodów Szczypce zaciskowe z kołnierzem, rury można indywidualnie 
odłączyć od próżni, aby przerwać przepływ żywicy

Udogodnienia

2K-HDA 1

Vacuum pumps Pompy próżniowe, różne modele na zamówienie 1

Drum turner 200 Podnośnik do beczek, mobilny, z rączką 1

Barrel heater 200 Podgrzewacz beczki na 200 litrów. standardowa beczka, 
wymiary 180x1650 mm 1

Narzędzia, wyposażenie i udogodnienia 

Bezpieczeństwo pracy 

Półmaska 3M TM 6000 Drobna maska przeciwpyłowa

Art.No. Specyfikacja Opako-
wanie

Półmaska 3MTM 6000

Anty-gazowa, przeciw oparom i cząsteczkom, wielokrotnego użytku, podwójny 
system filtrów dla niższego oporu oddychania i dobrego rozkładu masy, szero-
kie pole widzenia, miękki lekki korpus maski dla pracy bez zmęczenia, stabilne 
podparcie głowy i łatwe do zamknięcia, pasek na szyję, system zamykania 
bagnetowego filtra 3MTM

1

Drobna maska przeciwpyłowa
Klasa filtra FFP2 z zaworem wydechowym (np. Przeciw pyłom drzewnym i 
metalowym (żelazo, stal), pył cementowy i gipsowy, pył ceglany i dachówkowy, 
krople farby i odpryski), artykuł jednorazowy

15

Rękawiczki jednorazowe Nitryl / lateks, bez pudrowy / bez pudrowy, rozmiar S do XXL 100

Okulary ochronne

Stylowe panoramiczne okulary, górna krawędź i soczewka z jednego odlewu, 
odporna na zarysowania powłoka, miękkie noski, zoptymalizowane dopaso-
wanie, ochrona przed promieniowaniem UV, również nadające się do noszenia 
jako okulary sportowe, waga ok. 21 g (ultralekka), norma: EN 166, poliwęglan, 
bezbarwne

1
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P lace and date:  

   

For the is suing office: 
Essen, 28. August 2018 DNV GL - Business Assurance 

Schnieringshof 14, 45329 Essen, Germany 

 

    

 
Thomas Beck 
Technical Manager 

   
Lack of fulfilment of conditions as set out in the Certification Agreement may render this Certificate invalid. 
ACCREDITED UNIT: DNV GL Business Assurance Zertifizierung und Umweltgutachter GmbH, Schnieringshof 14, 45329 Essen, Germany.                                
TEL:+49 201 7296-222. www.dnvgl.de/assurance 

 
  

C ertificate No: 
183502-2015-AQ-GER-DAkkS 

Initial certification date: 
17. September 2015 

V alid: 
18. September 2018 - 17. September 2021 

 
This is to certify that the management system of 

HACOTECH GmbH 
Helmut-Nack-Str. 6d, 21035 Hamburg, Germany 
 
 
 
has been found to conform to the Quality Management System standard: 
 
ISO 9001:2015 
 
 
This certificate is valid for the following scope: 
 
Procurement, intermediate storage and delivery of products to companies in 
the fiber composite industry.  
Consulting on the application of the products offered on behalf of recognized 
educational institutions. 
 
  

 
 
 



HACOTECH GmbH
Helmut-Nack-Straße 6d
21035 Hamburg
Germany

Telefon: +49(0)40/797 557-190
Fax: +49(0)40/797 557-199
E-Mail: polska@hacotech.com
Website: www.hacotech.pl
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