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Vákuumfólia 

A vákuuminfúzió, vákuuminjektálás és prepreg eljáráshoz használt 

segédanyagok megfelelő kiválasztása nem tűnik nehéz feladatnak, 

ennek ellenére elmondható, hogy sok esetben a megfelelő végtermék 

készítése ennek függvénye. Segédanyagaink már jól vizsgáztak az olasz 

luxus sportautók gyártása során, ugyanakkor áraink sok esetben alatta 

maradnak a jól ismert egyéb segédanyagok áraihoz képest. 

Típus 
Vastagság 

[µm] 

Szélesség / 
tekercs hossza 

[mm / m] 

Maximális 
felhasználási 

hőmérséklet [°C] 
Egyéb 

VBA 50T MT 50 1500 / 180 180 Csőfólia 

VBA 70SG LT 70 6000 /125; 8000 / 80 120 Síkfólia 

VBA 80SG LT 80 10500 120 Síkfólia 

A speciális hőállóságú és szélességű fóliákat az eredeti termékkatalógus tartalmazza. Megrendelésük esetén a 

várható szállítási határidő 15 munkanap. 

 

Leválasztó fólia 

Leválasztó fóliáink számos különböző perforációval rendelhetők. A széles termékpaletta miatt a speciális 

hőállóságú és szélességű leválasztó fóliákat az eredeti termékkatalógus tartalmazza. Megrendelésük esetén a 

várható szállítási határidő 15 munkanap. 

Típus 
Vastagság 

[µm] 

Szélesség [mm] / 
tekercs hossza 

[m] 

Lágyulási 
hőmérsék

let [°C] 
Peroráció típusa, jellemzői 

Release Film LT 
(LT 28) 

28 1500 / 250; 500 120 
P8; Ø: 0,5-0,8 mm; száma: 8 db/cm2 

P3; Ø: 0,5-0,8 mm; száma: 3 db/cm2; * 

  
*:  PO/HDPE 
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Vákuumfilc, gyantavezető háló 

A vákuumfilcek hagyományos és speciális változatai is megtalálhatók termékskálánkban. Igény esetén perforált 

fólia nélküli gyantavezető hálóval is rendelkezésre áll. 

Típus Megnevezés Súlya [g/m2] 
Szélesség [mm] / 

tekercs hossza [m] 
Maximális felhasználási 

hőmérséklet [°C] 

AM Soft 
Bleeder - vákuumfilc 
(poliészter) 
 

150 1500m / 50 200 

DUAL PLAY 

HDPE „Drainage 
mesh” – gyantavezető 
háló 30 µm vastagságú 
0,8 mm perforált 
leválasztó fólia  

190  1450 / 100 100 

Dual mesh 
Gyantavezető háló 

spirálcsőhöz 
 

10×12; 12×14 14×17 
mm 

 

  
 

A speciális g/m2 súlyú és szélességű vákuumfilceket az eredeti termékkatalógus tartalmazza. Megrendelésük 

esetén a várható szállítási határidő 15 munkanap. 

 

Letépő szövet, tömítő szalag, ragasztószalag 

A letépő szövet nehéz vágása elkerülhető szalagok használatával. Tömítő- és 

ragasztószalagjaink minden lehetséges igénynek megfelelnek. 

Típus Megnevezés 
Szélesség [mm] / 

tekercs hossza [m] 
Vastagsága 

Maximális felhasználási 
 hőmérséklet [°C] 

P6 MT85 Letépő szövet 85 g/m2 1520 / 100  180 

STMT 180 Tömítő szalag 10 / 22,5 2 mm 180-190 

STHT 204 V Tömítő szalag 10 / 15 3 mm 204-210 

  
A speciális teflon ragasztószalagokat és szélességű letépőszöveteket az eredeti termékkatalógus tartalmazza. 

Megrendelésük esetén a várható szállítási határidő 15 munkanap. 
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Egyéb segédanyagok 

A felsorolt technológiák elengedhetetlen segédanyagait képezik az alábbiak. 

Típus Megnevezés Kép 

SPRAY TACK 5 
500 ml kiszerelésű szórható 

ragasztó 

 

„T” idom 
10×12 mm 
12×15 mm 

 

Csap  
(10×12; 12×15 mm 

10×12 mm 

 

Gyantavezető háló 1450 mm széles 100 m hosszú 

 

Spirál cső 10×12 mm 

 

Gyantabevezető cső (PE) 10×12 mm 

 

Gyantastop  

 

Gyantacső csatlakozó 
12 mm 
15 mm 
16 mm 

 
Az eredeti termékkatalógusban található egyéb segédanyagokat is módunkban áll raktáron tartani folyamatos 

megrendelés alapján!  
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