Persbericht

Solvay lanceert Technyl® One – een nieuwe oplossing
die de grenzen van miniaturisatie voor elektrische
bescherming oprekt
Hoogwaardig elektrisch gedrag vergeleken met traditionele technische kunststoffen
Goede anti-corrosie eigenschappen verlengen levensduur verwerkingsgereedschappen
Goed vloeigedrag zorgt voor verbeterde productiviteit en ontwerpvrijheid
Lyon, Frankrijk, oktober 16, 2013 --- Solvay Engineering Plastics, de wereldleider in polyamideoplossingen,
®
lanceert Technyl One, een nieuwe, gepatenteerde polymeertechnologie speciaal ontwikkeld om fabrikanten
van elektrische beschermingsproducten de uitdagingen van steeds verdergaande miniaturisering het hoofd te
bieden. Het bedrijf maakte dit bekend op de K-2013 in Düsseldorf, Duitsland. Deze innovatieve technologie
levert effectief hoogwaardige elektrische eigenschappen, zorgt voor drastisch minder corrosie van het
gereedschap en verhoogt de verwerkbaarheid.
Vandaag de dag ontwikkelen fabrikanten steeds kleinere en complexere onderdelen in de drang naar
productminiaturisatie en multifunctionaliteit, waardoor ook steeds hogere eisen aan het materiaal gesteld
worden. Om aan deze uitdagingen tegemoet te komen zijn kunststoffen vereist die zowel goede vloei als
uitmuntende elektrische eigenschappen in gebruik bieden (bijvoorbeeld boogweerstand).
“Hoogwaardige elektrische beschermingsproducten, zoals hoogspanningsstroomonderbrekers en contactors
stellen zeer hoge eisen aan de elektrische en mechanische eigenschappen voor kritische toepassingen,”
verklaart Sylvie Teyssier, Materials Manager bij Schneider Electric, wereldwijd specialist in energiemanagement
die geïntegreerde oplossingen voor meerdere marktsegmenten biedt. “Innovatieve polyamiden zoals
®
Technyl One voldoen aan de strengste eisen, zijn gemakkelijk verwerkbaar en bieden significante weerstand
tegen corrosie.”
Pilottoepassingen zijn onder andere high-range mini-stroomonderbrekers, moulded case circuit breakers en
contactors. Het materiaal wordt niet alleen aangepast aan de vereisten van het eindproduct, inclusief
kleurenmonsters, ook biedt Solvay Engineering Plastics haar klanten ondersteuning op het gebied van
toepassingsspecifieke ontwerpdiensten en testfaciliteiten.
®

“Anders dan bij hoogtemperatuur matrix materialen heeft Technyl One een breed verwerkingsvenster,
uitstekend vulgedrag en fraaie oppervlaktestructuur, zelfs met 50% glasvezelversterking,” licht James Mitchell,
Global Electrical Equipment Market Director bij Solvay Engineering Plastics, toe “Bovendien treden geen
corrosieproblemen op in de matrijs of de spuitgietmachine. Mede hierdoor kunnen producenten hun
productiekosten tot een minimum beperken.”
®

Het eerste product in de nieuwe Technyl One lijn dat door Solvay Engineering Plastics op de markt wordt
gebracht, is een halogeenvrije, vlamvertragende oplossing met superieure brandvertragende en brandwerende
eigenschappen, zoals een lage rookontwikkeling en nul vlamuitbreiding. Met onder meer een brandclassificatie
UL94 V0 bij een wanddikte van slechts 0,4 mm en ongeëvenaarde thermische verouderingseigenschappen
®
(150°C elektrische RTI - Relatieve Temperatuurindex) bevestigt Technyl One de kloof met hoogtemperatuur

Solvay S.A. - Rue de Ransbeek, 310 – B-1120 - Brussels - Belgium
Solvay N.V - Ransbeekstraat, 310 – B-1120 - Brussels - Belgium

polymeren succesvol te kunnen overbruggen. Het toepassingsprofiel wordt aangevuld met uitstekende
elektrische eigenschappen, waaronder een hoge kruipstroomvastheid (CTI 0 > 600 V).
Het nieuwe materiaal is wereldwijd commercieel verkrijgbaar. In verband met de strikte eisen van
®
kwaliteitsbeheersing worden alle Technyl One oplossingen door Solvay’s eigen compoundeerfaciliteiten
geleverd.
Al 60 jaar leidt de hoog performante Technyl®-materialenfamilie tot innovaties met toegevoegde waarde in
uiteenlopende industriële branches, waaronder automotive en transport, bouw en energie,
®
consumentenproducten en industriële apparatuur. De Technyl -familie is vandaag de dag sterker dan ooit door
het gedifferentieerde aanbod van producten en diensten voor toepassingen op het gebied van
metaalvervanging, brandwerendheid, warmtebeheer en vloeistofbarrières, gebaseerd op de expertise van
Solvay Engineering Plastics.
®

Voor meer informatie over deze Technyl -oplossingen, ga naar www.technyl.com
® Technyl is een geregistreerd handelsmerk van Rhodia Operations, lid van de Solvay-group;
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Nieuwe Technyl® One is het meest effectieve compromis tussen
smelt- en verwerkingstemperatuur.
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Technyl® One van Solvay vermindert corrosie van de verwerkingsmachines.
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Technyl® One UL Yellow Card - RTI classificatie 150°C bij 0,4mm wanddikte.

