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Teknik Operasyonlar / The Technical operationsBiz Kimiz? 

About us?

         Mühendislik 

Müşteri talepleri ile oluşturlan ürün dosyaları hazırlanır ve bu  
bilgiler ışığında Auto Cadprogramında kalıp ve aparatların  
tasarımları ve resimleri oluşturulur. Tüm deneme, ön seri 
ve seri üretimler dökümante edilir ve istenilen veriler ile  
numuneler müşetriler ile paylaşılarak gerekli onaylar alınır.

         Engineering

The product files are worked on to the customer requests 
and in light of this information the mould and apparatus 
design and photos are created in Auto Cad.  Alltests serialand 
pre-series productions are documented and the approval are 
taken by giving to the customer  samples and the requested data.

         Malzeme Ar&GE

KAUFLEX, kauçuk ve plastik sektöründeki bilgi birikimi ve  
uzman Ar&Ge ekibi  ile mevcut ürün performanslarını ve yeni  
tasarımlar gerçekleştirmek  amacı ile yüksek donanımlı malzeme   
laboratuarında karışım tasarımları yapar. Farklı bu  
bilgiler ERP sisteminde tutularak izlenebilirliği sağlanır.

         Material RD

Kauflex, with expert RD team, having  knowledge in the rub-
ber and plastic sector, makes the mixing design  in well-
equipped material laboratory for purpose of realizing  availa-
ble product performances  and new design. By collecting on 
ERP system these information, the traceability are achieved.

         Karışım

KAUFLEX, farklı tür  polimerlerden karışım hattında formüler 
hazırlar. Karışımlar  müşteri taleplerine uygun olarak hazırlanan 
formüllerle gerçekleştirilir. Karışım için belirlenmiş formüllerdeki 
belirtilen hammaddeler otomatik olarak tartılır. Bu işlem  
el değmeden yapılır, sonrasında kullanılacak miktarlar paketle-
nerek karışım deposunda stoklanır. Tüm bu süreçler  iş bitiminde  
raporlanarak izlenebilirliği sağlanır. 

         Mixing

Kauflex prepares the compound  from each type polymer. 
The mixtures are made according to customer requests and 
the raw materials situaed  in the compound are automatically 
weighed. This operation are made touchless and the bags to be 
used later are held in the storehouse. After  the finishing of work 
the traceability are achieved by reporting the these operations.

Kauçuk sektöründe 50 yılı aşkın tecrübesiyle, güvenililirlik, müşteri ve  çalışanların memnuniyetini  
hedefleyen, verimliliği, üstün kalite - çevrecilik anlayışını benimseyen,  zamanında  servis ve gelişen 
teknolojiye uyum sağlamayı  ilke edinmiştir.  KAUFLEX  Kauçuk ve Plastik  çift katlı, örgülü  örgüsüz, 
takviyelimaçalı  Hortumları  ile  endüstriyel kullanımlara çözümler üretmek için kurulmuştur.İstanbul 
Deri Organize Sanayi Bölgesinde, 80 ton/ay kapasitesi ve %60 kapasite artırım imkanı ile KAUFLEX  
markasıyla yurtiçi ve yutr dışı müşterilerimize hizmet vermeyi Hedef edinmiştir .
KAUFLEX’ in, daha geniş ürün yelpazesini  görmeniz için web sitemizi ziyaret etmenizi ve bizimle kon-
tak kurmanızı ümid ederiz...

Kauflex having its knowledge more than 50 years in the rubber industry, are its principles that relia-
bility, aiming to satisfaction of its customer and employees, to adopt advanced quality and enviromen-
talism opinion, timely service and to adapt to developing technologies. Kauflex has been founded to 
produce industrial solutions associated with rubber and plastic with double layer, brained, non-wo-
ven, reinforced, cored hose applications. In Istanbul Leather organized industrial zone, Kauflex are to 
aim of serving domestic and overseas customer with 80 tons/month capacity and having 60% capacity 
increasing opportunity.
Please contact with us and look at website to view our range of products more broadly.
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         Ekstrüzyon 

Farklı  özelliklerde hazırlanan bir, iki yada üç kauçuk 
karışımı hortum ekstrüzyon hattında gerekirse farklı 
tip ve uygulamalarda kullanılabilecek  bir hortum  haline 
dönüştürülür. .

         Extrusion

One, two or three rubber mixture prepared in the different 
properties, if needing be, converted to the hose that can be used  
for different type and application in the hose extrusion line.

         Vulkanizasyon 

Hortumlar formül yapılarına ve malzeme cinsine göre 
farklı sıcaklıklarda  basıclı kaplarda vulkanize edilir.

         Vulcanization

Hoses are vulcanized at specified temperature in the
pressure vessel according to material type and
formula structure.

         Örme

Basınçlı kapta (Otoklav)  vulkanize edilen hortumlar, örgü 
makinelerinde metal tel veya tekstil türevi iplerle örülerek 
güçlendirilir, dayanıklılığı ve sızdırmazlıkları artırırlar. 

         Braiding

The hoses vulcanized in the pressure vessel  
(autoclave) are reinforced , increased the strength and 
sealing by knitting with metal wire or textile type rope. 
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Malzeme Bilgileri

1.  Elastomerler

Oda sıcaklığında, orijinal boyunun en az iki misli uzayabilen ve bu uzamaya sebep olan kuvvet  
ortadan kaldırıldığında hemen hemen ilk durumuna dönebilen polimerik malzemeler, elastomer 
olarak tanımlanır. Elastomerler kauçuk malzemelerin kimyasal bir dönüşüm (çapraz bağlanma  
reaksiyonu veya vulkanizasyon) sonrasında elde edilirler. Kauçuklar, çapraz bağlanmamış ama çapraz  
bağlanabilme özelliğine sahip yani “vulkanize” edilebilen polimerlerdir. Sıcaklık ve basınç altında 
belirli bir sürede şekillendirilen elastomer malzemeler, yapıları gereği hem akıcı hemde  
esneyebilme özelliği gösterirler. Çapraz bağlanabilme özelliği, vulkanizasyon ile açıklanabilir.  
Vulkanizasyon kauçuğun kimyasal yapısını değişikliğe uğratarak, (çapraz bağlanma  
reaksiyonu) geri dönüşümsüz bir şekilde elastik özelliklere sahip bir duruma getirilmeişlemidir.

1. Elastomers

The  materials that can stretch at least doubles of original dimensions at room temperature, and 
when the strength the released, return to its approximate original dimensions and shape are 
defined as elastomer. Elastomers are obtained the result of a chemical change of the rubber materials 
(cross linking or vulcanization). The rubber are the polymers having the property that can make the 
cross-link, but not crosslinked normally. The materials show both the fluidity and the flexibility 
property by their nature under temperature and pressure at the particular time.
The cross-linking can be clarified with the vulcanization, which are the process fetching to 
the state having elastic properties irreversibly by changing the rubber chemical structure.

1.1 .  Akrilo Nitril-Bütadien Kauçuk (NBR)

NBR, endüstriyel uygulamalarda sızdırmazlık elemanlarının büyük bir kısmı için önerilen veçokyaygınbir 
kullanıma sahip kauçuk malzemesidir. Nitril(NBR), Bütadien–Akrilo Nitril (ACN) içeren birpolimerdir.
Bu polimer türü endüstride; alifatik hidrokarbonlarda (Propan, Bütan, Petrol) mineral yağlarında 
(yağlama yağları, Grup H, HL, HLP tip yağlar), yanmaz hidrolik yağlarda ve greslerde (HFA, HFB, HFC)
bitkisel ve hayvansal gres yağlarında ve diesel yakıtında oldukça iyi dayanım gösterir. Karışımlarda  
acrylonitril  oranı  %18  ile  %50  arasında değişmektedir. Karışımlardaki değişen acrylonitril oranları 
yükseldikçe;

Mineral yağlar, gres ve yakıtlardaki şişmedayanımı artar,
Esneyebilme özelliğiartar,
Gaz geçirgenliğiazalır,
Geri toplama özelliği (Rebound Resillience) artar.

Buna karşın ACN oranı azalmasıyla düşük sıcaklık esnekliği çok iyidir.
Suptex® farklı uygulamalara ve özelliklere göre değişen, Nitril (NBR) 
Kauçuk karışımlar yapabilme yeteneğine sahiptir. Kullandığımız Nitril 
karışımlarındaki ACN oranı %30 ile %50 arasında değişmektedir. Standart  nitril karışımları -30 °C 
ile +105 °C arasında kullanılması önerilir. Kısa aralıklı çalışmalarda+130°C ‘ye kadar kullanılabilirler.
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1.1.  Acrilo Nitrile Butadiene Rubber (NBR)

NBR is the rubber material having widespread use and proposed for a big part of 
 impermeability product in the industrial application. NBR is the polymer including Acrylo Nitrile (ACN)-Butadiene.
In the industry, this polymer type gives well-resistance against the aliphatic hydrocarbons 
(Propane, Butane, Petroleum), the mineral oil (lubricants, Group H, HL, HLP type oils), the 
non-flammable hydraulic oils and grease (HFA, HFB, HFC), the vegetable and animal grease oils 
and diesel. Acrylo Nitrile (ACN) rate is to change between 18 and 50. With increasing of ACN rate
The swelling resistance increases against the mineral oil, grease and the fuel,

Flexibility property increases,
Gas permeability decreases,
Rebound resilience increases,

Yet, the low temperature property improves with decreasing of ACN rate. 
Suptex® have skill to make NBR compound that changing to different applications and 
specification. Acrylo Nitrile (ACN) rate used in NBR compound is to change between 18 and 50. 

Standard NBR compound is proposed to use between -30 °C and +105 °C. It can be used for short range 
operations up to +130°C. 

1.2.  Poliakrilik Kauçuk (ACM)

ACM, poliakrilat; etil akrilat veya bütilakrilat içeren bir polimerdir. ACM 
kauçuklar, NBR kauçuklara göre daha iyi sıcaklık dayanımı göstermektedir. ACM, öncelikle NBR 
esaslı sızdırmazlık elemanların yüksek sıcaklık aralıklarında yetersiz kaldığı yerlerde ve 
katkılı yağlara karşı tercih edilirler. Açık hava yaşlanma dayanımı ve ozon dayanımı çok iyidir.
Mineral yağlar ve katkı maddeleri (motor, redüktör, şansıman yağları) için şişme dayanımı iyidir.
Aromatik ve klorlanmış hidrokarbonlar, alkoller, fren yağları, alevlenme 
noktası düşük yağlar sıcak su, buhar, asit alkalin ve aminlere karşı kullanımı 
uygun değildir. Mil izleme yeteneği NBR kauçuklara göre kötüdür (Tembel malzeme).
-25°C ve +150°C arasında kullanılması önerilir.

1.2.  Polyacrylic Rubber (ACM)

ACM is a polymer including ethyl acrylate or butyl acrylate. ACM rubber gives better temperature 
resistance according to NBR rubber.  ACM  is  preferred against the oils containing an 
additive and in the insufficient situation at high temperature ranges for seal application based on NBR. 
Air aging and ozone resistance is very good. The swelling resistance is efficient for mineral oils and 
additive materials (.motor, reductor, gearbox oils).Its resistance is not proper against the aromaic and 
chlorinated hydrocarbons, the alcohol, the brake oils, oils with low flash point, hot water, the steam, 
acid, alkaline and amines. ACM performance on shaft is worse than NBR (Slothful Material). 
It is proposed to use between -25 °C and +150°C.

 1.3.  Etilen Akrilik Kauçuk (AEM)

AEM, etilen, metil akrilat ve karboksil grubu içeren bir polimerdir. AEM kauçuk ACM ‘den daha yüksek 
ısıl dayanımına sahiptir ve özellik olarak ACM ile FKM arasındadır. Katkılı mineral yağlara, parafin, su 
ve soğutuculara karşı iyi şişme direnci gösterirler. Ancak şanzıman yağları, aromatikler, fren yağları, 
asitlere karşı dayanımı kötüdür.

1.3.  Ethylene Acrylic Rubber (AEM)

AEM is polymer including ethylene, methyl acrylate and carboxyl. AEM have better heat resistance than 
ACM and is between FKM and ACM. It presents well-swelling resistance against mineral oils with additive,  
paraffin, water and cooler. Despite that, it is bad the resistance to the gear box oils, aromatics, brake oils, acids.

It is proposed to use between-40 °C and +160°C.

1.4. Florokarbon Kauçuk (FKM)

FKM, Vinilidin florür ve buna bağlı bir veya birden fazla hekzaflorpropilen (HFP), 
tetrafloretilen (TFE), 1-hidropentaflorpropilen (HFPE) ve per flor metilvinileter (FMVE) 
monomerler bileşimlerinden oluşabilir. Örneğin VDF/HFP kopolimeri veya VDF/HFP/TPE terpolimeri gibi. 
Ticari ismi Viton® ya da Flourel® olarak bilinmektedir. FKM yüksek sıcaklık dayanımına sahip ve 
kimyasallara karşı direnci yüksek bir malzemedir. Düşük gaz geçirgenliğine sahiptirler. Vakum 
sistemlerinde çok iyi sonuç verirler. Ozon, hava ve ışığa karşı dayanımları çok iyidir. Alev dayanımı iyidir.
Aminler, ether, keton, kuvvetli alkalinler ve freon FKM‘ninüzerinde yıkıcı bir 
etkiye sahiptir. Her tip gres, aromatik ve alifatik hidrokarbonlara, uçak 
motor yağlarına,mineral yağlara, aşındırıcı sıvılara, yakıtlara karşı direnci çok fazladır.

 -30 °C ile +225°C arasındaki sıcaklıklarda kullanılması önerilir.

1.4.    Fluorocarbon Rubber (FKM)

FKM, can occur from vinylidene fluoride and one or more monomers such as hexafluoropropylene 
(HFP), tetrafluoroethylene (TFE), 1-hydropentaflourpropylene (HFPE), perfluouro methyl vinyl ether 
(FMVE). For instance,VDF/HFP co-polymer or VDF/HFP/TPE ter-polymer. Viton® or Flourel® is 
known as trade name. FKM is material having high temperature and chemical resistance and low gas 
permeability. In the vacuum systems it gives good result. 

Having good resistance to the ozone, the weather, the light, the flame.Amines, ether,  
keton, concentred alcalin and freon affects significantly the FKM. Its resistance against 
every type grease, aromatic and the aliphatic hydrocarbons, the aircraft engine oil,  
mineral oils, the corrosive oils, fuels is well enough.It is suggested to use between -30°C and +225°C.

1.5. Silikon Kauçuk (VMQ)

VMQ, metil ve vinil gruplarını içeren kauçuk tipidir. Son derece geniş sıcaklık aralığında 
özelliklerini korumaktadır. Yüksekve düşük sıcaklık dayanımı iyidir. Düşük dielektrik katsayısına sahiptir.
Hava, ozon ve yağ dayanımı çok iyidir. Oda sıcaklığında gaz geçirgenliği diğer elastomerlere göre 
oldukça fazladır. Bu durum ince çeperli diyaframlarda özellikle istenmektedir.
+100°C’ ye kadar sıcak suda çalışabilir. +100°C’ den fazla sıcaklıklardaki su ve su 
buharı malzeme yapısını bozar. Ayrıca tuzlu su çözeltileri ve alkollere karşı direnci iyidir.
Esterler, alifatik ve aromatik hidrokarbonlar, asit ve alkalilere karşı dayanımı kötüdür.

-60° C ve +200°C arasında kullanılmakla beraber+300°C dayanan özel tipte VMQ’lar da bulunur.
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1.5. Silicone Rubber (VMQ)

VMQ, is rubber type including groups of materials in which vinyl-methyl. 
Silicones are to maintain characteristics a wide temperature range. Its high and low 
temperature resistance is good and it has good insulating (low dielectric coefficient).
They also have good ozone and weather resistance. At the room temperature, its gas permeability is 
better than other elastomer. This condition is especially demanded in the thin-walled diaphragms.
It can serve up to +100°C in hot water, but at higher temperatures its 
structure is disturbed. Also, salt water and alcohol resistance is good.
Esters, aromatic and the aliphatic hydrocarbons, acid and alkaline resistance are bad.

While used between-60° C and +200°C, it has the specified type VMQ that can withstand up to +300°C.

1.6. StirenBütadien Kauçuk (SBR)

SBR polimer, bütadien ve stiren içeren bir polimerdir. Stiren oranı artıkça sertliği, bütadien oranı artıkça 
esnekliği artar. Elastisiyeti ve aşınma direnci oldukça iyidir. Hidrolik fren uygulamalarında tercih edilirler.
İnorganik ve organik asitlere, bazlara, keton, aldehit, alkol, su, fren yağları ve glikol esterlere karşı 
dayanıklıdır. Mineral yağlar, gresler, petrol ve hidrokarbonlara karşı kullanımı uygun değildir.
-50°C ile +100°C arasında kullanılırlar.

1.6. Styrene Butadiene Rubber (SBR)

SBR is polymer including styrene and butadiene monomers. If styrene rate increases the hardness, 
If the butadiene rate increases, the flexibility increases. Elasticity and abrasion resistance is good. It 
is preferred for hydraulic brake application. In the places, where Inorganic and organic acids, bases,  
ketone, aldehyde, alcohol, water, brake oils, glycol esters, can be used.

It is proposed to use between-50 °C and +100°C.

1.7. Hidrojene AkriloNitril Bütadien Kauçuk (HNBR)

HNBR, normal NBR polimerinin çift bağlanmış bütadien ile tamamının ya da bir  
kısmının hidrojene edilmesi ile elde edilen bir polimer türüdür. Kimyasallara 
dayanımı NBR’ye benzer. Peroksit aracılığı ile vulkanize olan HNBR yüksek çalışma  
sıcaklıklarına ulaşır. Otomotiv sektöründe ve mobil hidrolik uygulamalarında özellikle tercih edilirler.  
 
Özellikle  git-gel hareketi yapan çalışma yerlerinde tercih edilirler.
-30°C ile +150°C arasında kullanılırlar.

1.7. Hydrogenated Acrilo Nitrile Butadiene Rubber (HNBR)

HNBR is a polymer type obtained with adding the hydrogen to nondouble-bonded  
butadiene of NBR rubber. Chemical resistance is similar to NBR. HNBR vulcanized with peroxide, 
reaches to high operation temperature. Especially, it is preferred in automotive sector and hydraulic 
application and in the places where the tidal movement. 
 
It is proposed to use between-30 °C and +150°C.

1.8. Polikloropren (CR)

CR elastomerler, çok iyi kimyasal dayanımları, iyi yaşlanma dayanımı ve hava, ozon ve alev dayanımı ile 
nitelendirilirler.Yüksek anilin noktalı mineral yağlara ve greslere, birçok soğutucu ve suya karşı dayanımı 
çok iyidir. Mineral yağlar, alifatik hidrokarbonlara karşı dayanımı iyidir.Aynı anda hem yağlara hem de 
hava ve ozona karşı dirençli olması gereken uygulamalarda kullanılırlar. Rotbaşı koruma körükleri gibi 
kullanım yerlerinde tercih edilirler, -45°C ile +100°C arasında kullanılabilirler.

1.8. Polychloroprene (CR)

CR is characterized to very good chemical, aging, weather, ozone and flame resistance.
its resistance is good against the mineral oil with high aniline, greases, a lot of the cooler and 
water, the mineral oils, aliphatic hydrocarbons. Proper for the places requiring resistance both oils 
and weather and ozone. In the applications such as the tie rod end protection bellows are choose.

It is proposed to use between-45 °C and +100°C.

1.9. Tabii Kauçuk (NR)

NR, bir izopren polimeri olup vulkanizasyon ile birlikte yüksek mukavemetli, esnek ve düşük  
sıcaklık dayanım özellikleri gösterir. Yüksek mekanik özelliklerinden dolayı vibrasyon takozları, 
diyaframlar, kalıp parçaları v.b. yerlerde tercih edilirler. Adından da anlaşılacağı 
gibi doğaldır, kauçuk ağacı sütünden elde edilirler. Düşük içerikli asit ve bazlarda,  
ayrıca yine düşük içerikli ve yüksek olmayan sıcaklıklarda alkol ve suya karşı  
dayanıklıdırlar.Mineral yağlar ve gresler, hidrokarbonlar ve yakıtlara karşı dayanımı iyi değildir.

-60°C ile + 90°C arası kullanılırlar.

1.9. Natural Rubber (NR)

NR, the polymer of polyisoprene, after the vulcanization it present the high strength, flexibility and low 
temperature resistance. Due to the good mechanical properties, NB is asked in the places such as 
vibration wedges, diaphragms, the mould pieces. As is evident from it’s name, it is natural and produced 
from the rubber tree milk. Having resistance to dilute acid and base, also the dilute alcohol and water at 
low temperature. But, the mineral oils, greases, hydrocarbons and the fuel have a negative effect upon it. 

It is proposed to use between-60 °C and +90°C.

1.10. Etilen Propilen Dien Kauçuk (EPDM)

EPDM, etilen, propilen ve az miktarda dien içeren bir polimerdir. EPDM’den yapılmış sızdırmazlık  
elemanları çamaşır makineleri, bulaşık makineleri ve sıhhi tesisat armatürlerinde tercih edilmektedir. 
Aynı    zamanda      hidrolik     sistemlerde HFC, HFD grubu yanmaz hidrolik yağlar ve hidrolik fren 
yağlarında kullanılır.

Sıcak su ve su buharına ve ozona karşı dayanımı çok iyidir.
Mineral yağlar ve gresler, benzin ve hidrokarbonlara karşı dayanıklı değildirler.

-50°C ile +150°C arasında kullanılırlar.
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2.  Thermoplastic Elastomers (TPE)

TPE having elastomeric structure, is polymeric materials with complex structure but can be shaped and 
handled like the plastic. The structure occurs from minimum two type polymer and tripleblock of these 
polymers. Two of these blocks located in the edge is shorter, blocks where located in the middle are 
longer and elastomeric. For example, In an thermoplastic elastomer such as styrene-butadiene-styrene 
type, butadiene is elastomeric and styrene is plastic. At the high temperature, the polystyrene melts, 
the material takes fluent a state and it gets shape of the mold, when flowed into the mold. When cooled, 
the styrene hardens again and the shape happens the permanent. As a result, after the curing time, any 
chemical change is not to be, only the physical change is to be. With the recycle it can again be used.
Polyester elastomers are used support ring and as the rear adapter to seals in the hydraulic and the 
pneumatic systems the nature of it. The most important property of the materials excellent resistance 
to the hydraulic oils and high viscosity strength. 
Suptex® is to use polyester thermoplastic elastomer (TPE-E). These materials having;
High tensile strength,
High tensile module,
Good elasticity,
Resistance to solvents,
Resistance to the acid, aliphatic hydrocarbons, and alkaline solution and various grease and oils.  

TPE-E is to prefer to use in the hydraulic and the pneumatic systems due to elastomeric property.
It is proposed to use between-40 °C and +120°C.

3.  Termoplastikler

Bu polimer türü termoplastikler ya da mühendislik plastikleri olarak da isimlendirilirler. Termoplastik 
malzemeler günümüzde bir çok farklı uygulamada sızdırmazlık elemanları da dâhil olmak üzere bir 
çokfarklı alandakullanılmaktadırlar.

Mekanik özellikleri güçlü termoplastikler (poliamidler, asetal reçineleri) metal malzemeler ile birlikte 
kullanılırken daha yumuşak termoplastikler (polietilen, PTFE v.b) birçok uygulamada elastomerler ile 
rekabet etmektedir.

Elastomerlerde olduğu gibi çapraz bağlı bir yapı söz konusu değildir. Bu neden ile yük altında şekil 
değiştirip eski konumuna dönebilme özelliği olmasına rağmen elastomerlere kıyasla bu özelliği düşük 
performans gösterir.

Sızdırmazlık elemanlarında genellikle kullanılan plastomerler poliasetal, polyamid ve PTFE (Teflon®) 
malzemeleridir.

3. Thermoplastics

This polymer type is named as thermoplastics or engineering plastics. Today, Thermoplastic  
materials are used in many different areas for a lot of different application including the seals materials.
The thermoplastics that the mechanic properties is strong, (e.i; polyamide, acetal resin etc), while used 
together with the metal materials, the soft thermoplastics (polyethylene, PTFE etc.) is to compete with 
the elastomers in various application.It’s not concerned  a structure that has the cross linking as the  
elastomers. Therefore, its the compression set presents low performance according to the elastomers. 
Generally, the plastomers used in the seals materials are the polyacetal, polyamide and PTFE (Teflon®) 
materials.

1.10. Ethylene Propylene Diene Rubber (EPDM)

EPDM is a polymer including ethylene, propylene and a small amount diene. The oil 
seals made from EPDM, are preferred for the washing machines, dishwashers and 
plumbing fixtures. Also, it’s used in the hydraulic systems HFC, HFD group non-flammable 
hydraulic oils and hydraulic brake oils. Exhibiting excellent resistance to hot water and steam and 
ozone. Not having the resistance against the mineral oils, greases, fuel oil and hydrocarbons.
It is proposed to use between-50 °C and +150°C

2.  Termoplastik Elastomerler (TPE)

Termoplastik elastomerler, elastomerik yapıya sahip fakat plastikler gibi işlenebilen ve şekil  
alabilen, kompleks yapıda polimerik malzemelerdir.Yapı,en az iki cins polimer ve  
bunların üçlü bloğundan oluşur. Bu bloklardan uçta bulunan iki tanesi daha kısa plastik, ortada  
bulunan ise daha uzun ve elastomeriktir.Örneğin;Stiren-bütadien-stiren cinsi bir termoplastik  
elastomerde; bütadien elastomerik, stiren plastiktir.Yüksek ısıda polistiren erir; malzeme akıcı hale  
gelirvekalıbıniçineakıtıldığında,kalıbın şeklini alır. Soğutulduğunda, stiren tekrar sertleşir ve şekil 
kalıcı olur. Sonuçta pişme süresi sonucu hiçbir kimyasal değişim olmamakta, sadece fiziksel 
değişim olmaktadır. Geri dönüşüm ile tekrar kullanılabilinir.Polyester Elastomerler yapısı gereği  
hidrolik ve pnömatik sistemlerde destek halkası ve sızdırmazlık elemanlarına arka adaptör olarak  
kullanılır. Hidrolik yağlara mükemmel dayanımı ve yüksek akma mukavemeti malzemenin en belirleyici  
özellikleridir.Suptex® Poliestertermoplastikelastomer (TPE-E) kullanmaktadır. Bu  termoplastik  elastomer;

Yüksek çekme mukavvetmetinesahiptir,
Yüksek çekme modülüvardır,
İyi elastiksiyetesahiptir,
Solventlere karşıdayanıklıdır,
Asit, alifatik hidrokarbonlar, alkalin solüsyonlar ve çeşitli gres ve yağlara karşı dayanıklıdır. 
TPE-E elastomer özelliklerinden dolayı hidrolik ve pnömatik sistemlerde kullanımı tercih edilmektedir.
-40°C ile +120°C arasındaki sıcaklıklarda kullanılırlar.
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3.1.    Poliüretan (PU)

PU, poliüretan kimyasal bileşimi poliol ile di veya poli izosiyanat reaksiyonuyla  
oluşturulur ve üretan gruplarının büyüklüğü ile ifade edilen yüksek moleküler ağırlığa sahip polimerdir.  
Belirli sıcaklık limitlerinde bazı karakteristik özellikler göstermektedir. Bu özellikler şunlardır;
Yüksek kopma,yırtılma ve aşınma dayanımı vardır,

Çok iyi hava ve ozon dayanımıvardır,
Mineral yağlara, greslere, suvesu-yağ karışımlarına, alifatik hidrokarbonlara karşı direnciyüksektir,
-30°C ile +100 °C arasında kullanılması önerilmektedir.

3.1.    Polyurethane (PU)

PU, is formed by reacting a di- or poly isocyanate with an polyol and a polymer having the high  
molecule weight expressed with size of urethane group. PU exhibits some characteristic features at 
particular temperature limits. That is;

High elongation at break, tear strength an abrasion resistance,
Very well airand ozone resistance,
Mineral oils, greases, water and water-oil mixtures, the aliphatic hydrocarbons resistance,
It is suggested to use between -30 °C and +100°C.

3.2.     Politetrafloroetilen (PTFE)

PTFE bir politetrafloretilen polimeridir. Bu elastik olmayan malzeme şu özellikleri ile göze çarpar;

Yüzey gerilimi bütün katı maddelerden küçüktür ve hiçbir maddeye yapışmaz. Statik ve dinamik sürtünme 
katsayısı hemen hemen aynıdır. Sürtünme katsayısı nerede ise “buz” kadardır.+200oC kadar çalışma 
sıcaklıklarında, PTFE oksitlenmemiş bir şekilde kullanılabilinir.

Kimyasal dayanımı tüm diğer elastomerler ve termoplastiklerden iyidir. Her ortamda mükemmel şişme 
dayanımı göstermektedir.

Saf PTFE, Dielektrik katsayısı çok düşük olması nedeni ile çok iyi bir elektrik yalıtkanıdır.

Çalışma sıcaklıkları yaklaşık -200oC ile +260oC arasındadır.-200oC çalışma sıcaklıklarında elastik 
özelliğini hala koruyabildiğinden sızdırmazlık gereken uygulamalarda, çok düşük sıcaklıklarda yapılan 
üretim ve işlemlerde kullanılabilir. Örneğin; sıvı gazların depolanması ve taşınması v.b

PTFE malzemelerin aşınma dayanımı düşüktür. Isı iletkenliği düşüktür. 
Elastisiyetleri kauçuklara göre düşüktür. Bu nedenlerden dolayı keçeler tasarlanırken PTFE malzeme 
saf halde değil grafit, cam fiber, bronz ve karbon katkılı olarak kullanılmaktadır. Böylece uygulama 
şartlarına göre istenilen özellikler en uygun şekilde sağlanabilmektedir.

3.2. Polytetrafluoroethylene (PTFE)

PTFE is a polytetrafluoroethylene polymer. This the nonelastic material attract the attention the  
following properties;

The surface tension is lower than all the solid material and it not adhere to the any material. Static and 
dynamic friction coefficient is almost same. The  friction coefficient of it is like the ice. The PTFE can be 
used as the unoxidized up to +200 oC

The chemical resistance of it is better than the elastomer and the  thermoplastics. Excellent the  
swelling resistance in any environment.

Virgin PTFE is very good insulator due to low dielectric coefficient.

The operation temperature is between -200oC ile +260oC. Because it still can hold the elastic  
property in the -200oC operation temperature, PTFE can be utilized in the application that the sealing is  
requested, and in the production and the processes made in very low temperatures. For example, for 
the storage and the transport of liquid gas.

PTFE is low the abrasion resistance and the thermal conductivity.
The elasticity is worse than the elastomeric materials. When designing the seals, PTFE is to be used as 
with the graphite, glass fiber, bronze, and carbon. In this way, the properties requested according to the 
the application condition can  optimally be obtained.

3.3.     Poliasetal (POM)

POM, mekanik yük dayanımı çok yüksek olan bir termoplastiktir. Bu neden ile hidrolik-pnömatik  
sistemlerde yataklama elemanı malzemesi olarak ya da destek halkası malzemesi olarak kullanılırlar.  
Kullanım yerine göre katkısız ya da cam elyaf katkılı tipleri vardır. Mineral yağlarda ve HFA, HFB tipi  
yağlarda emniyetle kullanılırlar. Cam elyaf  katkılı   tiplerinde  daha  yüksek  temas   basıncı  dayanımı  elde  edilir.

-40°C ile +100°C çalışma sıcaklığına sahip bu malzeme aralıklı çalışmalarda +140°C’ye kadar da  
kullanılabilir.

3.3.    Polyacetal (POM)

POM is a thermoplastic that well mechanical load resistance. Hence, it’s used as the  
bearing material in the hydraulic and the pneumatic systems or the support ring. According to  
usage, there are types such as the virgin or with the glass fiber. in the mineral oils, HFA, HFB, it can 
confidently be applied. With the glass fiber type, High pressure resistance can be obtained.

Having the operation temperature between-40 °C and +100 °C and in the intermittent operation can be 
used up to +140°C.

3.4. Poliamid (PA)

PA, yüksek mukavemete sahip bir malzemedir. Yüksek aşınma direnci sönümleme  
kapasitesi sert malzeme yapısı ve kuru çalışabilme özellikleri vardır. Bu nedenle çeşitli makine  
elamanlarında özellikle kullanılmaktadır. Örneğin; dişliçarklar, düzyataklama elemanları, kılavuz 
şeritler, kamlar v.b. Poliasetaller gibi hidrolik-pnömatik silindirlerde yataklama elemanı ve 
destek ringi olarak kullanılırlar. Kullanıldığı yere bağlı olarak özel katkı maddeleriyle çalışma  
sıcaklık aralığı ve mekanik özellikleri değiştirilebilir. Katkısız ve cam elyaf katkılı tipleri bulunmaktadır.

Mekanik dayanımı iyidir,
Asit ve bazlara dayanımı belirli şartlarda iyidir,
Radyasyon (X-Ray-Gamma) ve UV dayanımına sahiptir.
-40°C ile +85°C çalışma sıcaklığına kullanılması önerilir
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3.4. Poliamide (PA)

PA is a material with high strength. It has the properties such as the abrasion resistance,  
damping capacity, a hard material structure and ability to work the dry. Therefore, it is  
especially used in various machines. For instance, the gear, the flat bearing elements, the guide strips, 
wedges, etc. it’s used as the bearing material and the support ring in the hydraulic and the pneumatic  
systems like the Polyacetal. Depending on the places used, the mechanical properties and the  
operation temperature range can be changed. There are the virgin and the glass fiber reinforced types. 

Good mechanical strength,
Good the acid and the bases resistance in the particular situations,
Good X-Ray-Gamma and UV resistance.

It is suggested to use between -40 °C and +85 °C.

www.kauflex.com



www.kauflex.com


