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Wyroby poliuretanowe 

Elastomery poliuretanowe są tworzywem gumo-podobnym o wysokich wskaźnikach 
eksploatacyjnych. Ich właściwości można kształtować w bardzo szerokim zakresie, co czyni 
je tworzywem niezwykle uniwersalnym. Poliuretany posiadają duży zakres twardości z 
równoczesnym zachowaniem dużej elastyczności. Wysokie właściwości mechaniczne oraz 
duża odporność chemiczna powodują, 
że wypierają one materiały tradycyjne jak: guma metale czy ceramika. Mogą być barwione 
w masie. Powierzchnia wyrobu jest gładka i błyszcząca.

• wybitna odporność na ścieranie, wielokrotnie większa niż guma czy stopy trudnościeralne
• wytrzymałość na rozciąganie i rozdzieranie
• doskonałe tłumienie drgań
• odporność na wszelkie warunki atmosferyczne
• odporność na wiele agresywnych środowisk,  w tym rozpuszczalniki, kwasy ropopochodne.
• odporne na starzenie,
• samogasnące,
• elektroizolujące,
• niebrudzące,

Mogą być barwione w masie. 
Powierzchnia wyrobu jest gładka i błyszcząca.

• twardość 35 - 98 Sh A
• wytrzymałość na rozciąganie 20 - 70 MPa
• wydłużenie przy zerwaniu 100 - 800 %

3• ścieralność 10 - 100 mm
3• gęstość 1,1 - 1,28 g/cm

Pozwala to na stosowanie poliuretanów na elastyczne elementy maszyn jak sprzęgła, odbojniki 
pras, podkładki antywibracyjne, bieżnie koła. Nasze produkty mogą pracować w temperaturze 
do 95°C, w środowisku o pH 5-12. Są odporne na wiele chemikaliów,  w tym: popularne 
rozpuszczalniki, benzynę, oleje i smary, kwas siarkowy, ług sodowy, wodę słoną i wiele innych.

Spośród innych elastomerów wyróżnia je:

Właściwości fizyczne:

Płyty trudnościeralne
na wykładziny zsypów

Oblewanie kół Zgarniacze płaskie Zgarniacze segmentowe
łukowe

Sita i różne detale

wkładki sprzęgłowe 
- sprzęgła

Hydrocyklony
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