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Teknik Veriler: Telif hakkı ELESA+GANTER 2018.
Çizimlerimizi çoğaltırken kaynağı her zaman belirtin.
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10.14 Duroplast, elastomer, teknopolimer ve kauçuk özellikleri

Elastomer (Kauçuk)

Uluslararası 
sembol NR NBR CR FKM - FPM TPE PUR

Marka adı (es.) Perbunan® Neoprene® Viton® SANTOPRENE® Bayflex®

Kimyasal adı Poliizopren Akrilonitril  
butadiyenli  
Kauçuk

Kloropren  
Kauçuk

Flor Kauçuk Termoplastik 
Kauçuk

Poliüretan

Sertlik (shore A)
30’dan 95’e 25’den 95’e 30’dan 90’a 65’den 90’a 55’den 87’ye 65’den 90’a

Sıcaklık direnci

kısa süreli -55°’den 
+100°C’ye

-40°’den  
+150°C’ye

-30°’den 
+150°C’ye

-30°’den 
+280°C’ye

-40°’den  
+150°C’ye

-40°’den +130°C’ye

uzun süreli -50°’den 
+80°C’ye

-30°’den  
+120°C’ye

-20°’den 
+120°C’ye

-20°’den 
+230°C’ye

-30°’den  
+125°C’ye

-25°’den +100°C’ye

Çekme gerilimi
[N/mm2] 27 25 25 20 8.5 20

Yıpranma / Aşınma 
direnci mükemmel iyi iyi iyi iyi mükemmel

Aşağıdakilere dirençli:

yağ, makine yağı üstün iyi iyi iyi iyi çok iyi
solventler iyi kısmen iyi kısmen iyi çok iyi üstün tatmin edici

asitler iyi kısıtlı iyi çok iyi üstün üstün

kostik çözeltiler iyi iyi çok iyi çok iyi üstün üstün

yakıtlar üstün iyi az iyi iyi iyi

Genel NBR Sentetik 
kauçuk, yağlar ve 
yakıtlar ile temas 
halindeyken kabar-
maya karşı dirençli-
dir. O-halkalar için 
standart malzeme

CR Sentetik 
kauçuk eskimeye, 
atmosferik ve 
çevresel etkilere 
karşı mükem-
mel derecede 
dirençlidir.

FPM yakıtlar, yağlar, 
solventler, asitler, 
kostik çözeltiler 
ile temasa ve 
atmosferik ve çev-
resel etkilere karşı 
dirençlidir. Sert 
koşullar altındaki 
uygulamalar için 
kullanılacak yüksek 
fiyatlı.

SANTOPRENE® 
Termoplastik 
kauçuk, perform-
ansı çoğu gelenek-
sel sertleştirilmiş 
özel kauçuk ile 
karşılaştırılabilir. 
Üstün dinamik 
yorulma ömrüne 
sahip, ozona, 
atmosferik ve çev-
resel etkilere karşı 
mükemmel ölçüde 
dirençli.

PUR mükemmel 
mekanik özelliklere 
sahiptir, atmosferik 
ve çevresel etkilere 
karşı dirençlidir. 
Yıpranma ve yırtıl-
maya karşı aşırı 
derecede dirençli.

Perbunan® ve Bayflex® Bayer’in tescilli markalarıdır.
Viton® DuPont Dow Elastomer’in tescilli markasıdır.
Neoprene® DuPont SBR’nin tescilli markasıdır.
SANTOPRENE® Advanced Elastomer Systems’in tescilli markasıdır.

Tanımlanan özelliklere sadece kılavuz olarak bakılmalıdır. Garanti verilmez.
Kesin kullanım koşulları teker teker gözden geçirilmelidir.


