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Заложете на качество и компетентност

При пластмасовите заготовки две неща са решаващи:

Материалът, който отговаря на всички Ваши изисквания, и

партньорът, който Ви помага с консултации от избора на

продуктите до проектирането на място. Най-добро качество

и най-висока компетентност – това Ви предлага SIMONA.

Заповядайте при SIMONA – можете да разчитате на нас

във всяко отношение.
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Спечелете от нашата динамика и ентусиазъм –
Добре дошли при SIMONA

Зад всеки продукт на нашето

предприятие стоят хора, които

са го разработили и произвели.

Нашите сътрудници са

оставили отпечатъка си върху

SIMONA със своето мислене,

своя труд и своя ентусиазъм 

и за 150 години я превърнаха

във водещ в света  производи-

тел на термопластични

пластмасови заготовки.

Продукти за всяко изискване

SIMONA Ви предлага най-

широката в света номенклатура

от термопластични заготовки.

Нашият богат асортимент Ви

предоставя тръби, фасонни

части, арматури, плоскости,

пръти, профили и заваръчни

телове на практика за всички

Ваши случаи на приложение.

Разнообразието от материали

обхваща от PE и PP до PVC,

PVDF, E-CTFE и PETG. По

желание в тясно сътрудничество

с Вас ние ще разработим

съгласуван с Вашите

потребности продукт.
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Първокласно качество

Нашите продукти и услуги Ви

гарантират максимално

качество. При реализирането

на Вашите проекти ние

отдаваме най-голямо значение

на професионализма. За това

гарантира нашият отдел

"Управление на качеството"  –

можете да разчитате на него.

Световна дистрибуторска

мрежа

С мрежа от дъщерни

предприятия и партньори-

дистрибутори в цял свят

SIMONA може да извършва

доставки гъвкаво, бързо и

надеждно. Ще се радваме, 

ако можем да Ви помагаме.

Първокласна консултация

Като клиент Вие сте в центъра

на нашите дейности: От

разработката на проекта през

закупуването на суровините и

производството до

проектирането на място, ние

сме до Вас като консултиращ

партньор. Освен това ние с

удоволствие Ви предоставяме

цялата документация за нашите

продукти и при нужда Ви

предлагаме специални

обучения. Повече за тях на

страница 35.

Системата за управление на

качеството и опазването на

околната среда на SIMONA AG е

сертифицирана съгласно 

DIN EN ISO 9001 : 2000 и DIN EN

ISO 14001 : 2005.

Системата за управление на

качеството на SIMONA AG е

сертифицирана съгласно

Директивата за оборудване под

налягане 97/23/EС, Анекс I,

параграф 4.3. 
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Обмислени решения за Вашия случай на приложение

Все повече проектанти и

купувачи откриват

предимствата на

пластмасите за своите

проекти. Важни аргументи в

полза на пластмасите са:

� икономическа

ефективност

� дълготрайност

� химическа устойчивост

� издръжливост на

механично натоварване

� устойчивост на корозия 

� отлична възможност за

преработка

Доставна програма

Фирма SIMONA разполага с

най-големия в света

асортимент от термопластични

заготовки от материалите PE,

PP, PVC, PVDF, E-CTFE и PETG

във формата на:

� екструдирани плоскости

� тръби и фасонни части

� пресовани плоскости

� заваръчни телове

� плътни пръти

� профили

� арматури

� готови детайли

Изследователска и 

развойна дейност

Ние подлагаме нашите продукти

на редовни изпитвания и

продължителни тестове. В

нашата фирмена лаборатория

параметрите на материалите и

дълговременните

характеристики се изпитват

постоянно. От тях сътрудниците

от отдела "Изследователска и

развойна дейност" вадят важни

заключения за оптимизиране

на нашите продукти. Това Ви

гарантира постоянно

висококачествени и иновативни

продукти.
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Многообразно приложение

Класически области на

приложение на продуктите

SIMONA са:

� производство на химически

съдове и апарати

� изграждане на тръбопроводи

(напр. химически

инсталации, вентилационни

тръбопроводи, комунални

системи за отвеждане и

снабдяване)

� облицовки и многослойни

конструкции

� машиностроене

� транспортна, подемна и

складова техника

� хранително-вкусова

промишленост

� индустрия за насипни

материали

� изграждане на пристанищни

съоръжения и фендери

� изграждане на панаирни

съоръжения и дисплеи

� високо строителство

� автомобилен сектор

� ортопедична техника

� медицинска техника

Индивидуални решения

Customizing означава за

SIMONA не само индивидуални

и съобразени с Вашите

изисквания формати, цветове и

размери:

� При необходимост ние

разработваме заедно с

нашите клиенти нови или

модифицирани материали. 

� За тръбопроводи със

специално приложение ние

сме в състояние да

конструираме и изработим

индивидуални специални

фасонни части като

компоненти на системи. 

� За приложение в областите

машиностроене и

транспортна техника ние

даваме възможност за

прецизно изработване 

на индивидуални готови

детайли по Ваши указания.

Нашите специалисти от

Центъра за техническо

обслужване (Technical Service

Center) с удоволствие ще Ви

консултират и подпомогнат със

своя опит и своето ноу-хау.
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Производствена номенклатура и доставна програма

Като комплексен доставчик фирма SIMONA е световен

технологичен лидер в областта на термопластичните

заготовки и готови детайли.

Многообразието, качеството и богатството на

производствената номенклатура дават възможност 

за перфектни решения на почти всички изисквания.
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Материали

Полиетилен с висока

плътност (PE-HD)

Освен със своята отлична

възможност за преработка 

PE-HD впечатлява със 

своята висока химическа

устойчивост, както и със своята

жилавост и твърдост в

температурния диапазон от 

–50 °C до +80 °C. SIMONA

използва типовете материали

PE 63, PE 80 и PE 100.

Високомолекулен полиетилен

(PE-HMW)

Материалът PE-HMW се

отличава със своята висока

жилавост при добра твърдост,

както и със своята лесна

преработка. Температурният

диапазон на използване се

простира от –100 °C до +80 °C.

PE-HMW притежава добра

химическа устойчивост на

много среди и висока

стабилност на пукнатини

вследствие на вътрешно

напрежение.

Ултрависокомолекулен

полиетилен (PE-UHMW)

Особено значение в рамките 

на нашата програма за

пресовани плоскости и готови

детайли се придава 

на ултрависокомолекулния

полиетилен (PE-UHMW).

Материалите от PE-UHMW

притежават изключително

висока устойчивост на

износване и изтриване 

поради ниския коефициент 

на триене в сравнение с

метали и други материали. 

Към това се прибавя

температурен диапазон на

използване от –260 °C до

+80 °C.

Полипропилен

(PP-H/PP-C/PP-R)

В сравнение с РЕ материалът

РР показва повишена твърдост

особено в горния температурен

диапазон на използване 

(до +100 °C). Отличителни са

високата химическа

устойчивост на много среди и

добрите дълговременни

характеристики дори при

високи температури.

Поливинилхлорид (PVC-U)

PVC-U се характеризира със

своята висока якост и твърдост.

Температурният диапазон на

използване се простира от 0 °C

до +60 °C. PVC-U притежава

добра устойчивост на

неорганични и органични

химикали, както и окисляващи

среди.

Допълнително хлориран

поливинилхлорид (PVC-C)

PVC-C притежава, поради

повишеното си съдържание 

на хлор, отлична химическа

устойчивост преди всичко на

киселини, основи и соли и

затова е много подходящ 

като материал в химико-

технологичната промишленост.

Температурният диапазон на

използване се простира от 

–40 до +95 °C.
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Поливинилиденфлуорид

(PVDF)

PVDF е частично флуориран

материал с високи

експлоатационни показатели 

и се отличава с широкия си

температурен диапазон на

използване от –30 °C до

+140 °C и своята устойчивост 

на почти всички органични и

неорганични среди. 

Етилен-хлортрифлуоретилен

(E-CTFE)

В рамките на производствения

асортимент на SIMONA, като

частично флуориран материал с

високи експлоатационни

показатели E-CTFE има широк

температурен диапазон на

използване от –40 °C до 

+150 °C. E-CTFE е изключително

химически устойчив – дори в

алкална среда.

Полиетилентерефталат

(PETG)

PETG е прозрачен кополиестер

с отлични свойства на

материала. Особено

поведението при дълбоко

изтегляне, както и ударната

якост са съществени критерии

за избора на PETG. Материалът

може да се използва в

температурния диапазон от –

40 °C до +65 °C и има много

добра химическа устойчивост.

Температурен диапазон на

използване в °C
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Заготовки от PE

Области на приложение

� производство на химически

съдове и апарати

� машиностроене

� облицовки и

многослойни конструкции

� изграждане на съоръжения

� транспортна, подемна и 

складова техника

� електропромишленост

� ортопедична техника

� хранително-вкусова

промишленост

Характеристики

� висока химическа

устойчивост

� отлични параметри за

преработка

� устойчивост на корозия

Материали 

(възможност за доставка от склада) Пояснение 

SIMONA® PE-HWU Устойчив на високи температури, UV стабилизиран, черен

SIMONA® PE-HWU-B Устойчив на високи температури, UV стабилизиран, черен, формовъчна маса за
производство на съдове със задължителен знак за качество (PE 80)

SIMONA® PE 100 Устойчив на високи температури, UV стабилизиран, черен

SIMONA® PE-HWST Устойчив на високи температури, натурален

SIMONA® PE-HWV Устойчив на високи температури, за термоформоване и ортопедичния сектор

SIMONA® PE-EL Устойчив на високи температури, електропроводим, черен

SIMONA® PE-W Мек полиетилен (PE-LD), натурален

SIMONA® PE-HKP Плоскост с кухи камери от PE 80

SIMONA® PE-HML 500 Високомолекулен, висока ударна жилавост и устойчивост на изтриване

dehoplast® PE-1000 Ултрависокомолекулен, висока ударна жилавост и  устойчивост на износване, 
средна моларна маса > 5 милиона g/mol, натурален, зелен и черен

dehoplast® PE-1000 листове  Ултрависокомолекулен, висока ударна жилавост и  устойчивост на износване, 
средна моларна маса > 5 милиона g/mol, на листове, натурален, зелен и черен

dehoplast® PE-55 Ултрависокомолекулен, с регенерирани съставки, зелен и черен 

dehoplast® PE-46 Ултрависокомолекулен, с регенерирани съставки, пъстър 

dehoplast® PE-1000 AST Ултрависокомолекулен, антистатичен, черен

dehoplast® PE-500 Високомолекулен, висока ударна жилавост и устойчивост на изтриване, 
натурален, зелен и черен

dehoplast® PE-500 листове  Високомолекулен, висока ударна жилавост и устойчивост на изтриване, на листове

dehoplast® Food Високомолекулен, за използване в хранително-вкусовата промишленост
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Материали (в наличност по запитване) Пояснение 

SIMONA® PE-HWU-SK Устойчив на високи температури, UV стабилизиран, каширан с полиестер, черен

SIMONA® PE-HWU-GK Устойчив на високи температури, UV стабилизиран, каширан със стъкловлакна, черен

SIMONA® PE-UV Устойчив на високи температури, UV стабилизиран, натурален

SIMONA® PE-AS Устойчив на високи температури, антистатичен, натурален

SIMONA® PE-EL-SK Устойчив на високи температури, електропроводим, каширан с полиестер, черен

SIMONA® SIMREC-PE 300 Устойчив на високи температури, с регенерирана съставка

SIMONA® PE-FL Устойчив на високи температури, спиращ горенето

SIMONA® PE-HML 500 UV Високомолекулен, висока ударна жилавост и устойчивост на изтриване, UV стабилизиран

SIMONA® PE-AR Устойчив на високи температури, с едностранна възпрепятстваща плъзгането повърхност

SIMONA® PE-TF Устойчив на високи температури, специално пригоден за дълбоко изтегляне

SIMONA® PE шагрениран Устойчив на високи температури, с едностранно шагренирана повърхност

dehoplast® PE-73 Ултрависокомолекулен, с регенерирани съставки, зелен

dehoplast® PE-FQ Ултрависокомолекулен, с регенерирани съставки, специално качество за фендери, черен

dehoplast® PE-1000 UV Ултрависокомолекулен, UV стабилизиран

dehoplast® PE-1000 UV-AST Ултрависокомолекулен, UV стабилизиран, антистатичен, черен

dehoplast® PE-1000 antibac Ултрависокомолекулен, антибактериален

dehoplast® PE-1000 HT Ултрависокомолекулен, устойчив на високи температури и окисляване

dehoplast® PE-1000 EL Ултрависокомолекулен, електропроводим

dehoplast® PE-1000 superslide Ултрависокомолекулен, оптимизирани свойства при триене при плъзгане, между другото и към PET

dehoplast® PE-1000-13 Ултрависокомолекулен, средна моларна маса > 6,8 милиона g/mol

dehoplast® PE-1000-15 Ултрависокомолекулен, средна моларна маса > 9 милиона g/mol

dehoplast® PE-1000-17 Ултрависокомолекулен, средна моларна маса > 10,5 милиона g/mol

dehoplast® PE-1000 MGK Ултрависокомолекулен, с пълнеж от микростъкло и подобрена повърхностна твърдост

dehoplast® X-protect 1000 Ултрависокомолекулен, с борна съставка за поглъщане на неутрони 

dehoplast® PE-500 UV Високомолекулен, висока ударна жилавост и устойчивост на изтриване, UV стабилизиран  

dehoplast® PE-500 antibac Високомолекулен, висока ударна жилавост и устойчивост на изтриване, антибактериален 

dehoplast® X-protect 500 Високомолекулен, с борна съставка за поглъщане на неутрони 

dehoplast® X-glide Ултрависокомолекулен, намален коефициент на триене при плъзгане

dehoplast® X-cool Ултрависокомолекулен, подобрена топлопроводимост

dehoplast® X-form Ултрависокомолекулен, подобрена пластичност

dehoplast® X-oil Ултрависокомолекулен, намален коефициент на триене при плъзгане със смазване на
плъзгащата се насрещна повърхност

dehoplast® deholub 7000 Ултрависокомолекулен, средна моларна маса > 9 милиона g/mol, 
подобрена устойчивост на износване и намалено триене при плъзгане

dehoplast® super G Ултрависокомолекулен, средна моларна маса > 9 милиона g/mol, 
оптимизирани свойства на триене при плъзгане спрямо други пластмаси

dehoplast® X-ray Ултрависокомолекулен, възможност за разпознаване с рентген

dehoplast® X-fric Ултрависокомолекулен, оптимизирана комбинация между свойства при триене
при плъзгане, твърдост и термоустойчивост

dehoplast® PET-protect Ултрависокомолекулен, щадящ материала 

dehoplast® superlining Ултрависокомолекулен, с висока устойчивост на износване

dehoplast® superlining AS Ултрависокомолекулен, с висока устойчивост на износване, антистатичен

dehoplast® superlining XL Ултрависокомолекулен, с повишена устойчивост на износване

dehoplast® superlining XL-AS Ултрависокомолекулен, с повишена устойчивост на износване, антистатичен

dehoplast® antirutsch Ултрависокомолекулен, поглъщащ вибрации, шумоизолиращ, поддаващ се на лепене,
устойчив на износване
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Размери в mm, ако не е посочено друго

SIMONA® SIMONA® SIMONA® SIMONA® SIMONA® dehoplast® dehoplast® dehoplast® 

PE-HWU/-B PE-100 PE-HWST PE-EL PE-HML 500 PE-500 � Food PE-1000 �

Екструдирани плоскости (формати/дебелини)

2000 x 1000 0,8 – 50 0,8 – 40 3 – 12 3 – 15

3000 x 1500 1,5 – 50 6 – 30 2 – 30 3 – 12 4 – 12

4000 x 2000 3 – 50 6 – 30 3 – 30

Цветове 

Пресовани плоскости (формати/дебелини)

2000 x 1000 10 – 200 10 – 200 10 – 200 10 – 120 10 – 150 10 – 150 10 – 310

3000 x 1250 8 – 100 8 – 100 8 – 100

4120 x 2010 10 – 150 10 – 150 10 – 150 10 – 150 10 – 140 10 – 140 10 – 120

6200 x 2010 10 – 80 10 – 80 10 – 80 10 – 80 10 – 80 10 – 80 20 – 80

Цветове 

Заваръчни телове

Видове 

Дебелини 3 – 7 3 – 4 3 – 5 3 – 4 3 – 4

Цветове 

Плътни пръти (дължини/диаметри)

1000 100 – 800 100 – 800 20 – 500

2000 8 – 200 8 – 200 20 – 160

3000 20 – 50

4 ft ~ 1220 6 – 14"

6 ft ~ 1830 2 1/4 – 5 1/2"

8 ft ~ 2440 1/4 – 2"

Цветове �� ��

Кухи пръти (дължини/диаметри)

1200 110 – 510

Цветове 

Профили (Дължина: 5000)

Видове 

Цветове 

� на листове с дебелина 1–6, натурален и телесен цвят
� на листове с дебелина 2–8, натурален

: тел с кръгло сечение, тел с триъгълно сечение TA 90, тел с триъгълно сечение TA 80, тел с тройно кръгло сечение

:  квадратна тръба, U профил

:  натурален, черен, жълт, червен, зелен, син, сив, кафяв, бистро, пъстър, тъмносив
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Материали 

(възможност за доставка от склада) Пояснение 

PE 100 Устойчив на високи температури полиетилен, UV стабилизиран, черен, 
дълготрайност 50 години, 20 °C, водна среда = 10,0 MPa

PE 80 Устойчив на високи температури полиетилен, UV стабилизиран, черен, 
дълготрайност 50 години, 20 °C, водна среда = 8,0 MPa

PE-EL Устойчив на високи температури полиетилен, електропроводим, черен

Области на приложение

� отвеждане на канални води

� снабдяване с питейна вода

� саниране на канали

� изграждане на индустриални

тръбопроводи

� техника за сметища

� екологична техника

� потенциално експлозивна

среда

� изграждане на съоръжения

Характеристики

� добри хидравлични свойства

благодарение на гладките

вътрешни повърхности на

тръбите

� висока устойчивост 

на изтриване

� устойчивост на корозия

� нечувствителност към

утайки на дъното

� устойчивост на светлина и

атмосферни въздействия

� химическа устойчивост

Тръби, фасонни части, арматури от PE



03/2008  Обзор на продукцията 17

Диаметри в mm, ако не е посочено друго

PE 100 PE 80 PE-EL

Тръби 

Напорни тръби 10 – 1200 10 – 1200 32 – 630

Рула 20 – 180

CoEx Канални тръби  160 – 630

SPC-Тръби 90 – 630 160 – 630

Битови канални тръби 50 – 315

Фасонни части с дълги краища за челно и електрозаваряване

Колена  90°, 45°, шприцвани 20 – 315

Колена 90°, шприцвани 20 – 315

Колена 90°, 60°, 45°, 30°, 22°, 11°, безшевни 32 – 630

Колена 90°, 60°, 45°, 30°, заварени 90 – 1200 90 – 1200

Фланшови накрайници, 20 – 400
шприцвани/произведени чрез стружкоотнемане

Тройници, шприцвани 20 – 500

Тройници, заварени 90 – 1000

Тройници намалители, заварени 90/50 – 630/450 90 – 1000

Разклонители 45°, шприцвани 63 – 110

Разклонители 45°, 60°, 63 – 630
шприцвани/заварени

Намалители концентрични, шприцвани  25/20 – 630/560

Тапи, шприцвани/заварени/ 20 – 630 20 – 400
произведени чрез стружкоотнемане

Винтови съединения, адаптери 20 – 63

Фасонни части с къси краища за челно заваряване

Колена 90°, шприцвани 20 – 400

Фланшови накрайници, 20 – 1000
шприцвани/произведени чрез стружкоотнемане

Тройници, шприцвани   20 – 500

Тройници намалители, шприцвани 90/32 – 250/160

Намалители концентрични, 25/20 – 800/710
шприцвани/произведени чрез стружкоотнемане

Намалители ексцентрични, 160/90 – 1000/900
шприцвани/произведени чрез стружкоотнемане

Тапи, произведени чрез стружкоотнемане 250 – 800 75 – 800

Муфи с резба, пробки с резба 1/2" – 2 1/2"

Електрозаваряеми фасонни части/специални фасонни части

Електрозаваряеми муфи, скоби за пробиване 20 – 315, 40/20 – 250/63
под налягане

Специални фасонни части Двойнотръбни системи, шахти, ревизионни елементи,
Компенсаторни муфи, Щуцери за резервоари,  
Еластични връзки за стена и др.

Фланци 

Фасонни части за фланшови съединения, PP/стомана - свободни фланци, глухи фланци,  
тръбни системи от PE профилни свободни фланци, специални фланшови

съединения, гарнитури, аксесоари

Арматури 

Метални спирателни клапи за тръбопроводи от PE

по 
запитване 
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Готови детайли от PE

Материали 

(възможност за доставка от склада) Пояснение

dehoplast® PE-1000 Ултрависокомолекулен, висока ударна жилавост и устойчивост на износване, 
средна моларна маса > 5 милиона g/mol

dehoplast® PE-55 Ултрависокомолекулен, с регенерирани съставки

Области на приложение

� линии за опаковане и

пълнене

� машиностроене

� транспортна, подемна 

и складова техника

� печатарска, хартиена 

и текстилна индустрия

� хранително-вкусова

промишленост

Характеристики

� отлични плъзгащи свойства

� висока ударна жилавост и

якост на зарязване

� изключително висока

устойчивост на износване 

и изтриване

� Температурен диапазон на

използване от –260 °C до

+80 °C
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:  натурален, зелен, черен

dehoplast® PE-1000 dehoplast® PE-55

Плъзгащи шини

Възможност за доставка от склада да

Цветове 

Водачи за клинови ремъци

Възможност за доставка от склада да да

Цветове 

Профилна стомана

Възможност за доставка от склада да да

Цветове поцинкован/висококачествена поцинкован/висококачествена 

специална стомана специална стомана

Плъзгащи лайсни

Възможност за доставка от склада да

Цветове 

Водачи за парапети

Възможност за доставка от склада да да

Цветове 

Специални профили

Възможност за доставка от склада наличност по запитване

Цветове 

Компактни водачи на криви 

Възможност за доставка от склада да

Цветове 

Обтегачи на вериги за асансьорни клетки с газови амортисьори като спомагателно оборудване в наличност на склад.

Пълната доставна програма вземете от каталога на заготовките и готовите детайли.
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Заготовки от PP

Материали 

(възможност за доставка от склада) Пояснение 

SIMONA® PP-DWU AlphaPlus Хомополимер, алфа нуклеиран, стабилен при постоянно високи температури, сив

SIMONA® PP-DWU Хомополимер, стабилен при постоянно високи температури, сив 

SIMONA® PP-DWU-SK AlphaPlus Хомополимер, алфа нуклеиран, стабилен при постоянно високи температури, сив, 
каширан с полиестер

SIMONA® PP-DWST Хомополимер, стабилен при постоянно високи температури, натурален

SIMONA® PPs Хомополимер, трудно възпламеняем

SIMONA® PP-EL-S Хомополимер, електропроводим, спиращ горенето

SIMONA® PP weiß 826 Хомополимер, бял

SIMONA® PP weiß 9002 Хомополимер, бял

SIMONA® PP-C Блок кополимер

SIMONA® PP-C-PK Блок кополимер, каширан с полиестер

SIMONA® PP-HKP Плоскост с кухи камери от PP-H

SIMONA® PPs-HKP Плоскост с кухи камери от PPs

frisylen® JN 480 Щанцовани плоскости, обръщателни плоскости с гладки повърхности, натурален

frisylen® JN 480 A Щанцовани плоскости, плоскости с награпавена обратна страна, натурален

frisylen® SP Щанцовани плоскости, обръщателни плоскости с гладки повърхности, зелен

frisylen® SP A Щанцовани плоскости, плоскости с награпавена обратна страна, зелен

frisylen® BNL Щанцовани плоскости, обръщателни плоскости с гладки повърхности, червенокафяв

frisylen® BNL A Щанцовани плоскости, плоскости с награпавена обратна страна, червенокафяв

frisylen® M 33 Щанцовани плоскости, обръщателни плоскости с гладки повърхности, сив

frisylen® XL 75 Щанцовани плоскости, обръщателни плоскости с гладки повърхности, пъстри

frisylen® NL Шанцовани плоскости, специални плоскости, натурален, материал PA

Материали 

(възможност за доставка по запитване) Пояснение 

SIMONA® PP-DWU-B Хомополимер, стабилен при постоянно високи температури, сив, 
формовъчна маса за производство на съдове със задължителен знак за качество

SIMONA® PP-DWU-GK AlphaPlus Хомополимер, алфа нуклеиран, стабилен при постоянно високи температури, сив, 
каширан със стъкловлакна

SIMONA® PP-DW-CU Хомополимер, стабилизиран срещу въздействие на мед

SIMONA® PP-UV Хомополимер, стабилен при постоянно високи температури, UV стабилизиран, натурален

SIMONA® PP-AS Хомополимер, стабилен при постоянно високи температури, антистатичен, бял

SIMONA® PP-EL Хомополимер, електропроводим

SIMONA® PP-EL-SK Хомополимер, електропроводим, каширан с полиестер

SIMONA® PP-EL-GK Хомополимер, електропроводим, каширан със стъкловлакна

SIMONA® PP-TV Хомополимер, усилен с талк

SIMONA® SIMREC-PP Хомополимер, с регенерирана съставка

SIMONA® PP-C-AS Блок кополимер, антистатичен

SIMONA® PP-C-UV Блок кополимер, UV стабилизиран

SIMONA® PP-C-UV шагрениран Блок кополимер, UV стабилизиран, шагрениран

SIMONA® PP-C-GK Блок кополимер, каширан със стъкловлакна

SIMONA® PP-C-SK Блок кополимер, каширан с полиестер

SIMONA® PP-R Рандом кополимер

SIMONA® PP-DWVL Хомополимер, устойчив на основи 

SIMONA® PP-KV Хомополимер, усилен с креда

SIMONA® PP-TE Хомополимер, за употреба в електропромишлеността

SIMONA® PP шагрениран Хомополимер, с едностранно шагренирана повърхност

frisylen® JN 480 E Щанцовани плоскости, обръщателни плоскости с гладки повърхности, натурален
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:  тел с кръгло сечение, тел с триъгълно сечение TA 90, тел с триъгълно сечение TA 80,

:  тел с тройно кръгло сечение, тел със специален овален профил, тел с двойно кръгло сечение

:  квадратна тръба, U профил

:  натурален, черен, бял, сив

Размери в mm, ако не е посочено друго

SIMONA® SIMONA® SIMONA® SIMONA® SIMONA® SIMONA® SIMONA® frisylen® 

PP-DWU PP-DWU PP-DWST PPs PP-EL-S PP-C PP бял JN 480
AlphaPlus 826/9002

Екструдирани плоскости (формати/дебелини) 

2000 x 1000 0,8 – 50 0,8 – 50 1,5 – 30 � 1 – 30

2440 x 1220 2 – 20 3 – 15 1,5 – 25

3000 x 1500 1,5 – 40 1,5 – 30 2 – 20 � 3 – 12 3 – 15 2 – 25

4000 x 2000 2 – 50 3 – 50 3 – 20 5 – 20

Цветове

Пресовани плоскости (формати/дебелини)

900 x 450 10 – 150

1000 x 500 10 – 150

2000 x 1000 10 – 200 10 – 200 10 – 80 10 – 80 10 – 200 10 – 150

4120 x 2010 10 – 150 10 – 150 10 – 80 10 – 80 10 – 150

6200 x 2010 10 – 80 10 – 80 10 – 80 10 – 80 10 – 80

Цветов �

Заваръчни телове

Видове 

Дебелини 3 – 7 3 – 5 3 – 6 3 – 4 3 – 7

Цветове

Плътни пръти (дължини/диаметри)

1000 100 – 800 100 – 800

2000 8 – 250 8 – 200

4 ft ~ 1220 6 – 14"

6 ft ~ 1830 2 1/4 – 5 1/2 "

8 ft ~ 2440 1/4 – 2"

Цветове

Профили (Дължина: 5000)

Видове 

Цветове

� дебелини и при форматите 2002 x 1002 и 3002 x 1502
� други типове frisylen® са в наличност в други цветове (зелен, червенокафяв, сив, пъстър)
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Области на приложение

� индустриални тръбопроводи

� снабдяване с питейна вода

� вентилационни системи

Характеристики

� висока жилавост

� много добри при контакт 

с много киселини, основи 

и разтворители

� максимална стабилност 

на пукнатини вследствие 

на вътрешно напрежение

� устойчивост на корозия

Тръби, фасонни части, арматури от РР

Материали 

(възможност за доставка от склада) Пояснение 

PP-H AlphaPlus Полипропилен, хомополимер, алфа нуклеиран, сив RAL 7032

PP-R 80 Полипропилен, рандом кополимер, сив RAL 7032

PPs Полипропилен, хомополимер, трудно възпламеняем, сив RAL 7037
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Диаметри в mm, ако не е посочено друго

PP-H AlphaPlus � PP-R 80 PPs

Тръби

Напорни тръби 10 – 1000

Вентилационни тръби 180 – 800 32 – 630

Фасонни части с дълги краища за заваряване с IR/челно заваряване

Колена 90°, 45°, шприцвани 20 – 315

Колена 90°, шприцвани 20 – 315

Колена 90°, 60°, 45°, 30°, безшевни 32 – 315

Колена 90°, 60°, 45°, 30°, заварени 90 – 800

Фланшови накрайници, шприцвани 20 – 315

Тройници намалители, заварени 90/50 – 630/450 63/50 – 315/220 

Тройници, шприцвани/заварени 20 – 1000

Разклонители 45°, шприцвани 63 – 110 63 – 100

Разклонители 45°, 60°, заварени 110 – 630

Намалители концентрични, шприцвани 25/20 – 315/280

Намалители ексцентрични, шприцвани 25/20 – 250/225 25/20 – 250/225

Тапи, шприцвани 20 – 400

Винтови съединения, адаптери 20 – 63

Фасонни части с къси краища за челно заваряване

Колена 90°, шприцвани 20 – 400

Фланшови накрайници, 20 – 1000
шприцвани/произведени чрез стружкоотнемане

Тройници, шприцвани 20 – 500

Тройници намалители, шприцвани 90/32 – 250/160 

Намалители концентрични, 25/20 – 800/710
шприцвани/произведени чрез стружкоотнемане

Тапи, произведени чрез стружкоотнемане 250 – 800 50 – 800

Муфи с резба, пробки с резба 1/2" – 2 1/2"

Електрозаваряеми фасонни части/специални фасонни части

Електрозаваряеми муфи 20 – 225

Специални фасонни части Двойнотръбни системи, шахти, ревизионни елементи и др.

Фланци 

Фасонни части за фланцови PP/стомана - свободни фланци, глухи фланци, 
съединения, тръбопроводи от PE профилни свободни фланци, специални фланшови 

съединения, гарнитури, аксесоари

Арматури 

2-пътни, 3-пътни сферични кранове 20 – 110

Мембранни вентили, Филтри 20 – 110

Спирателни клапи 50 – 315

Сферични възвратни клапани 20 – 63

Възвратни клапани 20 – 90

� За определени производства отделни размери се изработват и от PP-R 80.

За вентилационни
тръбопроводи Колена 
90°, 60°, 45°, 30°, муфи,
тройници, намалители,
дроселни клапи, капаци,
фланшови адаптери,
капаци за отпадъчен
въздух, маншети
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Заготовки от твърд PVC

Области на приложение

� производство на химически

апарати и съдове

� машиностроене

� изграждане на съоръжения

� дълбоко изтегляне

� производство на врати

� строителен сектор

� рекламна индустрия

Характеристики

� много добра химическа

устойчивост

� устойчивост на атмосферни

въздействия и

ултравиолетови лъчи

� отлична възможност за

преработка

� трудна възпламеняемост

Материали 

(възможност за доставка от склада) Пояснение

SIMONA® PVC-CAW Твърд PVC, с нормална ударна жилавост, химически устойчив 

SIMONA® PVC-MZ Твърд PVC, с нормална ударна жилавост, UV стабилизиран

SIMONA® PVC-GLAS Твърд PVC, с нормална ударна жилавост, прозрачен

SIMONA® PVC-GLAS опал Твърд PVC, полупрозрачен, опал

SIMONA® PVC-GLAS-SX Твърд PVC, с повишена ударна жилавост, прозрачен, щанцова се добре

SIMONA® PVC-TF Твърд PVC, с повишена ударна жилавост, за изключителни изисквания към дълбоко
изтегляне, UV стабилизиран

SIMONA® PVC-C CORZAN Industrial Grade Допълнително хлориран поливинилхлорид (CORZAN™ цветове светлосив 215 и сив 245)

SIMONA® PVC-C CORZAN FM 4910 G2 Допълнително хлориран, трудно възпламеняем PVC, Factory Mutual (FM) 
4910 сертифициран (CORZAN™ цвят бял 141)

SIMONA® PVC-KYRNIT® Твърд PVC, пресован

Материали 

(възможност за доставка от склада) Пояснение

SIMONA® PVC-CAW-UV Твърд PVC, с нормална ударна жилавост, химически устойчив, UV стабилизиран

SIMONA® PVC-T матов Твърд PVC, UV стабилизиран, специално за изработка на врати, матов

SIMONA® PVC-T гланциран Твърд PVC, UV стабилизиран, специално за изработка на врати, гланциран

SIMONA® PVC-GLAS clear Твърд PVC, с нормална ударна жилавост, прозрачен, неутрални цветове

SIMONA® PVC-C CORZAN FM 4910 Допълнително хлориран, трудно възпламеним PVC, Factory Mutual (FM) 
4910 сертифициран (CORZAN™ цвят бял 120)

SIMONA® PVC-C CORZAN Industrial Grade Допълнително хлориран поливинилхлорид, швейцарско сив, пресован 
пресован

SIMONA® PVC-D Твърд PVC, с нормална ударна жилавост, за употреба в печатарския бранш

SIMONA® PVC-DS Твърд PVC, с повишена ударна жилавост, за употреба в печатарския бранш

SIMONA® PVC-DS-TW Твърд PVC, с повишена ударна жилавост, за употреба в снабдяването с питейна вода и
изграждането на басейни

SIMONA® PVC-HSV Твърд PVC, с повишена ударна жилавост, специално пригоден за дълбоко изтегляне

SIMONA® PVC-LZ Твърд PVC, физиологично благонадежден

SIMONA® PVC-V-UV Твърд PVC, с повишена устойчивост на топлинна деформация, UV стабилизиран

SIMONA® PVC-WT Твърд PVC, с нормална ударна жилавост, за употреба във водни технически съоръжения

SIMONA® PVC шагрениран Твърд PVC, едностранно шагренирана повърхност
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: тел с кръгло сечение, тел с триъгълно сечение TA 90, тел с триъгълно сечение TA 80

: тел с тройно кръгло сечение, тел със специален овален профил

: тъмносив, швейцарско сив, светло сив, слонова кост, червен, черен, бял

: син, зелен, жълт, кафяв, сив

: стъклено прозрачен, опал, кафяв прозрачен, прозрачен

Размери в mm, ако не е посочено друго

SIMONA® SIMONA® SIMONA® SIMONA® SIMONA® SIMONA® SIMONA® 

PVC-CAW PVC-MZ PVC-TF PVC-GLAS/ PVC-C CORZAN PVC-C CORZAN PVC-KYRNIT® 

-SX/опал Ind. Grade FM 4910 G2

Екструдирани плоскости (формати/дебелини)

2000 x 860

2175 x 975

2000 x 1000 0,8 – 50 0,8 – 30 1 – 10 0,8 – 15

2440 x 1220 1 – 30 1 – 12 1/8 – 1/2" 1/8 – 1"

3000 x 1500 1 – 30 1,5 – 20 1,5 – 10 1,5 – 12

3048 x 1524 1/8 – 1"

3050 x 2030 1,5 – 20 1/8 – 1"

4000 x 2000 1,5 – 20

Цветове 

Пресовани плоскости (формати/дебелини)

1000 x 1000 60 – 100

2000 x 1000 10 – 100

Цветове 

Заваръчни телове

Видове 

Дебелини 3 – 7 3 – 4 3 – 5 3 – 4 3 – 4

Цветове 

Плътни пръти (дължини/диаметри)

1000 100 – 300 100 – 300

2000 6 – 250 6 – 250

5 ft ~ 1525 2 1/4 – 10"

10 ft ~ 3050 1/4 – 2"

Цветове 

Плътни пръти (дължини/диаметри)

2000 50 – 160

Цветове 



26 Обзор на продукцията  03/2008

Области на приложение

� производство на

съоръжения и апарати

� разпределителни системи

за студена вода

� отвеждане на канални води

� лаборатории

Характеристики

� много добра химическа

устойчивост

� висока ударна жилавост

� трудна възпламеняемост

� лесна техника на

съединяване

Тръби от твърд PVC

Диаметри в mm

PVC-GLAS

Тръби 

Напорни тръби 6 – 160

Материали 

(възможност за доставка от склада) Пояснение 

PVC-GLAS Прозрачен 

Материали 

(възможност за доставка по запитване) Пояснение 

PVC-GLAS-SX Прозрачен, с повишена ударна жилавост
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:  бял, син, жълт, зелен, сив, червен, черен

Заготовки от разпенен PVC

Области на приложение

� изграждане на панаирни

съоръжения

� външни табели

� фасадни елементи

� строителен сектор

� рекламен сектор

Характеристики

� отлична възможност 

за преработка

� трудна възпламеняемост

� устойчивост на атмосферни

въздействия и

ултравиолетови лъчи

� превъзходни печатни

резултати

� висококачествен външен

вид

Размери в mm, ако не е посочено друго

SIMONA® SIMONA® SIMONA® SIMONA® SIMONA® SIMONA® 

SIMOCEL-AS SIMOCEL- SIMOPOR SIMOPOR- COPLAST-AS COPLAST-AS-X
COLOR LIGHT

Екструдирани плоскости (формати/дебелини)

2000 x 1000 2 – 8 1 – 5 3 – 10 8 – 30 10 – 19

2440 x 1220 2 – 8 3 – 6 1 – 5 3 – 19 8 – 24 10 – 19

3000 x 1000 8 – 30

3050 x 1000 8 – 30

3050 x 1220 2 – 8 3 – 6 1 – 5 3 – 19 8 – 24 10 – 19

3050 x 1500 8 – 24 3 – 5, 10 – 19

3050 x 1530 2 – 8 3 – 6 1 – 5 3 – 19

3050 x 2030 1 – 5 3 – 19

Цветове �

� бели покривни слоеве със сива сърцевина

Материали 

(възможност за доставка от склада) Пояснение 

SIMONA® SIMOCEL-AS PVC лека плоскост, антистатичен

SIMONA® SIMOCEL-COLOR PVC лека плоскост, цветен

SIMONA® SIMOPOR PVC лека плоскост 

SIMONA® SIMOPOR-LIGHT PVC лека плоскост, по-малка плътност

SIMONA® COPLAST-AS Коекструдиран пенопласт, антистатичен, с бели покривни слоеве

SIMONA® COPLAST-AS-X Коекструдиран пенопласт, антистатичен, с бели покривни слоеве, със сива сърцевина

Материали 

(възможност за доставка по запитване) Пояснение

SIMONA® COPLAST-AR-X Коекструдиран пенопласт, едностранно възпрепятстващ плъзгането 

SIMONA® COPLAST-COLOR Коекструдиран пенопласт, цветни покривни слоеве 
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Области на приложение 

� изграждане на дисплеи

� електропромишленост

� дълбоко изтегляне

� ортопедична техника

Характеристики

� физиологична

благонадеждност

� трудна възпламеняемост

� отлична устойчивост на

атмосферни въздействия

� отлична възможност за

преработка

� висок температурен

диапазон на използване

Заготовки от PVDF, E-CTFE, PETG

Области на приложение 

� производство на химически

апарати и съдове

� облицовки и многослойни

конструкции

� опаковъчна индустрия

Характеристики

� отлична химическа

устойчивост

� трудна възпламеняемост

� отлична устойчивост на

ултравиолетови лъчи и

атмосферни въздействия

� отлична възможност за

преработка

� висок температурен

диапазон на използване

Материали 

(възможност за доставка от склада) Пояснение

SIMONA® PVDF Поливинилиденфлуорид 

SIMONA® PVDF-SK Поливинилиденфлуорид, каширан с полиестер

SIMONA® PVDF-GK Поливинилиденфлуорид, каширан със стъкловлакна

SIMONA® E-CTFE Етилен-хлортрифлуоретилен

SIMONA® E-CTFE-GK Етилен-хлортрифлуоретилен, каширан със стъкловлакна

Материали 

(възможност за доставка по запитване) Пояснение 

SIMONA® PVDF-C Кополимерен поливинилиденфлуорид

SIMONA® PVDF-CL Поливинилиденфлуорид, стабилизиран срещу хлорни радикали

SIMONA® PVDF-EL Поливинилиденфлуорид, електропроводим

SIMONA® PVDF-EL-SK Поливинилиденфлуорид, електропроводим, каширан с полиестер

SIMONA® PVDF-EL-GK Поливинилиденфлуорид, електропроводим, каширан със стъкловлакна

Материали 

(възможност за доставка от склада) Пояснение 

SIMONA® SIMOLUX Термопластичен кополиестер, прозрачен

SIMONA® SIMOLUX опал Термопластичен кополиестер, опал

SIMONA® SIMOLUX сатениран Термопластичен кополиестер, сатенирана повърхост

Материали 

(възможност за доставка по запитване) Пояснение 

SIMONA® SIMOLUX-F Термопластичен кополиестер, трудно възпламеняем (тлее и се стича на капки) 

SIMONA® SIMOLUX шагрениран Термопластичен кополиестер, шагренирана повърхност 
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: тел с кръгло сечение, тел с триъгълно сечение

: стъклено прозрачен, натурален, опал

Размери в mm, ако не е посочено друго

®SIMONA® ®SIMONA® ® SIMONA® ®SIMONA® ®SIMONA® SIMONA® SIMONA® 

PVDF PVDF-SK/ E-CTFE E-CTFE-GK SIMOLUX SIMOLUX SIMOLUX
-GK опал сатениран 

Екструдирани плоскости (формати/дебелини)

2000 x 1000 1 – 20 1,5 – 6 1,5 – 4 1,5 – 4 1 – 20 2 – 4

2050 x 1250 1 – 12 2 – 4

2500 x 1250 1 – 12 2 – 4

3000 x 1500 2 – 10 1,5 – 5 1,5 – 4 1,5 – 4

3050 x 1500 1,5 – 12 2 – 6

3050 x 2050 2 – 10

10000 x 1500 � 1,5 – 4 1,5 – 4

20000 x 1500 � 2 – 5 1,5 – 4

Цветове 

Пресовани плоскости (формати/дебелини)

2000 x 1000 10 – 80

Цветове 

Заваръчни телове

Видове 

Дебелини 3 – 5 3 – 4 3 – 4

Цветове 

Плътни пръти (дължини/диаметри)

1000 10 – 500

2000 10 – 500

Цветове 

� на рула
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Области на приложение

� индустриални тръбопроводи

� електрическа и

полупроводникова

индустрия

� химическа индустрия

� производство на химически

съдове и апарати

Характеристики

� отлична химическа

устойчивост

� висок температурен

диапазон на използване

� добри хидравлични свойства

благодарение на гладките

вътрешни повърхности на

тръбите

� трудна възпламеняемост

Тръби, фасонни части, арматури от PVDF, E-CTFE

Материали 

(възможност за доставка от склада) Пояснение 

PVDF Частично флуориран материал с високи експлоатационни показатели, високо кристален
поливинилиденфлуорид, натурален

E-CTFE Частично флуориран материал с високи експлоатационни показатели, 
етилен-хлортрифлуоретилен, натурален

Материали 

(възможност за доставка по запитване) Пояснение 

PVDF-CL Поливинилиденфлуорид, стабилизиран срещу хлорни радикали

PVDF-EL Поливинилиденфлуорид, електропроводим

PVDF-CV Поливинилиденфлуорид, с предварително обработена повърхност за директно ламиниране
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Диаметри в mm

PVDF E-CTFE

Тръби 

Напорни тръби 16 – 315 16 – 160

Тръби за безизкопно саниране 32 – 400

Фасонни части с дълги краища за IR заваряване/челно заваряване

Колена  90°, 45°, шприцвани 20 – 225

Колена 90°, шприцвани 75 – 225

Тройници, шприцвани 20 – 225

Тройници намалители, шприцвани 160/90 – 225/110

Фланшови накрайници, шприцвани 20 – 225

Намалители, шприцвани 25/20 – 225/200

Винтови съединения, адаптери 20 – 63

Фланци  

Фасонни части за фланшови съединения, PP/стомана - свободни фланци, 
тръбопроводи от PVDF фланци от стъклопласт, гарнитури,

Арматури 

2-пътни, 3-пътни сферични кранове 16 – 90

Мембранни вентили 20 – 110

Спирателни клапи 50 – 315

Сферични възвратни клапани 20 – 63
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Спомагателно оборудване

За професионалната

обработка на тръби и

заготовки ние Ви предлагаме

съответното спомагателно

оборудване както под наем,

така и за закупуване:

� заваръчни апарати

� принадлежности за

заваръчни апарати

� струговъчни машини

� оберфрези

� пристягащи челюсти

� силиконови нагревателни

подложки

� отрезни инструменти

� ъгли за съдове

� цикли

Просто направете запитване

към нас за Вашия специален

случай на приложение.
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� Уредът може да се закупи от нас за съединяване на тръби и тръбни фасонни части SIMONA®.

� Уредът може да се вземе под наем или да се закупи от нас за съединяване на тръби и тръбни фасонни части SIMONA®.

Заваръчни апарати

HST 300 Print � Лек апарат за работа с една ръка, с протоколиране, с въвеждане на баркод

HST 300 Print Plus� Лек апарат за работа с една ръка, с протоколиране, с възможност за ръчно въвеждане, 
с въвеждане на баркод 

HST 300 Junior � Лек апарат за работа с една ръка, с въвеждане на баркод 

HST 300 Junior Plus� Лек апарат за работа с една ръка, с въвеждане на баркод, с възможност за ръчно въвеждане

HST 300 Pricon Plus� Лек апарат за работа с една ръка, с въвеждане на баркод, 
с възможност за ръчно въвеждане както и за записване на геоинформация

Принадлежности за заваръчни апарати

Заваръчни приспособления за тръби 25 – 63 mm, 63 – 180 mm, 63 – 355 mm

Ротационни шабери за тръби 32 – 110 mm, 110 – 500 mm

Ръчни шабери за тръби 

Затегателни приспособления за арматури с пробиване под налягане 

Специални ключове за арматури с пробиване под налягане 

Контролни арматури за арматури с пробиване под налягане

Принадлежности за плоскости

Ъгли за съдове Равноъгълни пластмасови ъгли за конструктивни задачи и ремонтни цели 
от PE и PP 

Цикли Спомагателни средства за подготовка на правилно газово заваряване
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Услуги

Като клиент Вие сте в центъра на нашите дейности: 

От разработката на проекта през закупуването на

суровините и производството до проектирането 

на място, ние сме до Вас като консултиращ партньор. 

Използвайте нашето дългогодишно ноу-хау за Вашите

проекти.
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Чрез нашите сътрудници от

Technical Service Center и

дистрибуторската

организация ние Ви

предлагаме в цял свят

комплексни консултантски

услуги – от предоставянето

на помощ за избора на

продукти и материали при

изготвянето на плана за

проекта до проектирането 

на място. 

Консултантски услуги

Производство на съдове

� избор на подходящия

материал в зависимост от

средата и работната

температура

� оценки и контролируеми

статики за правоъгълни

съдове (усилвания с

разнопосочна оребреност по

цялата външна повърхност)

и кръгли съдове съгласно

DVS 2205

� консултации за конструкции

� указания за обработка

� статични изчисления на

шахти и съдове

Консултантски услуги

Облицовки и многослойни

конструкции

� избор на каширащия

материал

� облицовъчна техника

� заваръчни методи

� техника на залепване или

избор на реактивната смола

Консултантски услуги 

Машиностроене и

транспортна техника

� избор на подходящия

материал в зависимост от

средата и областта на

приложение

� указания за обработка

Консултантски и информационни услуги
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Консултантски услуги

Изграждане на тръбопроводи 

� избор на продукт и материал

� начин на полагане

� изчисления на якостта

� техники на съединяване

� статични изчисления на

положени в земята тръби,

дренажни тръби в сметища,

шахти и вентилационни

тръбопроводи

� съпровождане от наши

специалисти по време на

всички фази на Вашия

проект

Консултантски услуги

Автомобилостроене и

биотехнологии

� избор на продукт и

материал

� разработка на

индивидуални продукти

� указания за обработка

Консултантски услуги

Реклама и високо

строителство

� избор на продукт и

материал

� консултации за конструкции

� указания за обработка

� специални формати

Обучения

Нашите обучения по приложна

техника свързват теоретични

знания с практически умения. 

В нашия техникум и в нашата

зала за обучение в Кирн

Вашите сътрудници могат 

да научат нови техники на

обработка и да повишат

квалификацията си под

ръководството на инструктори.

По желание провеждаме с

удоволствие обучения при Вас

на място.

Информационни услуги

Допълнителна информация за

нашите продукти можете да

получите във формата на

� брошури,

� информационни 

бюлетини за продукти,

� компактдискове,

� подробни тръжни 

текстове, както и 

� въпросници за статично

изчисление или химическа

устойчивост. 

Телефон +49 (0) 67 52 14-383

Факс +49 (0) 67 52 14-738

marketing@simona.de

www.simona.de

Подробната доставна

програма може да Ви 

бъде изпратена от нас или

да бъде намерена на

www.simona.de

Bruttopreisliste 02/2007
Rohre, Formteile, Armaturen

Katalog

Halbzeuge und Fertigteile
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Изпитване и параметри на материалите

Ние подлагаме нашите продукти

на редовни изпитвания и

продължителни тестове. В нашата

фирмена лаборатория

параметрите на материалите и

дълговременните характеристики

се изпитват постоянно. 

С удоволствие предаваме нашите

знания и извършваме проучвания

по Ваша поръчка.

Изпитване на материалите

� експерименти за съхраняване

на склад съгласно DIN 16888

Част 

1–2 и ISO 4433 Част 1–4

� изчисляване на

коефициентите на намаление

чрез имерсионни опити или

определяне чрез изпитване 

на дълговременна якост с

вътрешно налягане

� проверка на потенциала на

течност по отношение

причиняване на пукнатини

вследствие на вътрешно

напрежение

� оценяване на просмукването

при използване на

многослойни конструкции и в

облицовъчната техника с

препоръчване на съответни

материали 

много добра при
контакт с много

киселини, основи и
разтворители

много добра при
контакт с много

киселини, основи и
разтворители

много добра при
контакт с много

киселини и основи 

много добра химическа
устойчивост на почти

всички химикали

изключително добра
химическа устойчивост
дори в алкална среда

Параметри на материалите за тръби и фасонни части

Плътност Модул на Възпламеняемост Температурен Химическа физио-
g/cm3 еластичност DIN 4102 диапазон на устойчивост логична 
ISO 1183 при използване, благона-

разтягане °C деждност
MPa DIN EN 
ISO 527

PE 80 0,955 800 нормално възпламеняем � – 40 до +80 да � �

PE 100 0,958 900 нормално възпламеняем � – 40 до +80 да � �

PE-EL 0,990 1100 нормално възпламеняем � – 20 до +80 не 

PP-H 100 0,910 1700 нормално възпламеняем � 0 до +100 да � � �

PP-R 80 0,900 800 нормално възпламеняем � 0 до +80 да � � �

PPs 0,950 1300 трудно възпламеняем до 20 mm � 0 до +100 не 

PVC-GLAS 1,370 3400 трудно възпламеняем до 4 mm � 0 до +60 не 

PVDF 1,780 1950 трудно възпламеняем � – 30 до +140 да �

E-CTFE 1,680 1650 трудно възпламеняем � – 40 до +150 да �
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� DIN 4102 (B2)
� DIN 4102 със Сертификат B2 
� DIN 4102 (B1)

� DIN 4102 със Сертификат B1
	 UL 94 V-0

 FM 4910

� BfR – Федерален институт за оценка на риска 
� EU-Наредба на ЕС 
� FDA – (Американска агенция за храни и лекарства)

Параметри на материалите за заготовки/готови детайли

Плътност Модул на Възпламеняемост Температурен Химическа физио- 
g /cm3 еластичност DIN 4102 диапазон на устойчивост логична 
ISO 1183 при използване, благона-

разтягане °C деждност
MPa DIN EN
ISO 527 

SIMONA® PE-HWU/-B 0,955 800 нормално възпламеняем � – 50 до  +80 да � �

SIMONA® PE-HWST 0,947 800 нормално възпламеняем � – 50 до +80 да � �

SIMONA® PE-HML 500 0,955 1000 нормално възпламеняем � – 100 до +80 да � � �

dehoplast® PE-1000 0,930 �700 нормално възпламеняем � – 260 до +80 да � �

dehoplast® PE-500 0,955 �800 нормално възпламеняем � – 100 до +80 да � �

SIMONA® PE 100 0,960 900 нормално възпламеняем � – 50 до +80 да � � �

SIMONA® PE-EL 0,990 1100 нормално възпламеняем � – 20 до +80 не

SIMONA® PP-DWU 0,915 1700 нормално възпламеняем � 0 до +100 да � � �

AlphaPlus

SIMONA® PP-DWST 0,905 1400 нормално възпламеняем � 0 до +100 да � �

SIMONA® PP-EL-S 1,180 1400 трудно възпламеняем 	 +5 до +100 не

SIMONA® PPs 0,950 1300 трудно възпламеняем до 20 mm � 0 до +100 не

SIMONA® PP-C 0,910 1000 нормално възпламеняем � – 20 до +100 да � �

frisylen® JN 480 0,905 1400 нормално възпламеняем � 0 до +100 да � �

SIMONA® PVC-CAW 1,440 > 3000 трудно възпламеняем до 4 mm � 0 до +60 не

SIMONA® PVC-MZ 1,420 > 3000 трудно възпламеняем � – 20 до +60 не

SIMONA® PVC-TF 1,430 3000 трудно възпламеняем до 3 mm 	 – 10 до +60 не

SIMONA® PVC-GLAS 1,370 3200 трудно възпламеняем до 4 mm � 0 до +60 не

SIMONA® PVC-C CORZAN 1,520 2400 трудно възпламеняем � – 40 до +95 не
Industrial Grade

SIMONA® PVC-C CORZAN 1,540 2500 трудно възпламеняем 
 – 40 до +85 не
FM 4910 G2

SIMONA® SIMOPOR 0,720 1300 трудно възпламеняем 1 – 5 mm � 0 до +60 не

SIMONA® SIMOPOR-LIGHT 0,550 750 трудно възпламеняем 3 – 19 mm � 0 до +60 не

SIMONA® SIMOCEL-AS 0,680 1000 трудно възпламеняем 2 – 4 mm � 0 до +60 не

SIMONA® SIMOCEL- 0,700 1000 нормално възпламеняем � 0 до +60 не
COLOR

SIMONA® COPLAST-AS 0,670 1000 трудно възпламеняем 0 до +60 не
10 mm � по запитване

SIMONA® SIMOLUX 1,270 1900 трудно възпламеняем 1 – 8 mm � – 40 до +65 да � � �

SIMONA® SIMOLUX опал 1,280 1900 трудно възпламеняем 3 – 4 mm � – 40 до +65 не

SIMONA® SIMOLUX 1,270 1900 трудно възпламеняем 3 – 6 mm � – 40 до +65 не

сатениран

SIMONA® PVDF 1,780 1950 трудно възпламеняем � 
 – 30 до +140 да �

SIMONA® E-CTFE 1,680 1650 трудно възпламеняем � – 40 до +150 да �

изключително добра
химическа устойчивост
дори в алкална среда 

много добра химическа
устойчивост на почти

всички химикали 

устойчив на  разредени
киселини и основи,

сапуни, масла, алкохоли

много добра при контакт
с много кисели, основи,
почистващи препарати и

алкохоли

много добра при контакт
с много киселини и

основи

много добра при 
контакт с много

киселини, основи и
разтворители 

много добра при контакт
с много киселини,

основи и  разтворители 
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Ние предлагаме на нашите

клиенти индивидуални

решения на проблеми и им

помагаме да действат

успешно на своите пазари.

Освен това за обработката

на плоскости, тръби и

фасонни части ние

разполагаме с широко

разгърнато ноу-хау, което Ви

предоставяме с удоволствие.

Нашите сътрудници от Technical

Service Center ще Ви

консултират с удоволствие на:

Телефон +49 (0) 67 52 14-587

Факс +49 (0) 67 52 14-302

tsc@simona.de

Индивидуални типове

материали и преработка

Освен нашия богат асортимент

от материали ние Ви

предлагаме възможността да

разработим заедно материали

със специални качества,

отговарящи на профила на

Вашите изисквания и да

оформим индивидуални

решения за продуктите. 

Доработка на плоскости

Освен стандартните дебелини 

и формати ние предлагаме

индивидуална доработка на

пресовани и екструдирани

плоскости:

� плоскости със специални

дължини и дебелини

� изрязване по контур

� плоскости със щанцовки,

фрезовки и отвори

� повърхностна обработка,

като напр. заглаждане

Индивидуални решения за материали и продукти
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Индивидуални тръби и

фасонни части

В сектора тръби и фасонни

части ние Ви предлагаме

следните допълнителни услуги:

� тръби с различни дължини 

и техники на съединяване,

� специални размери на наши

тръби, които са приспособени

към стандартните

номинални вътрешни

диаметри на други

материали,

� тръби със специални

качества като

електропроводимост или

трудна възпламеняемост,

както и

� индивидуално конструирани

специални фасонни части

като компоненти на системи

за Вашия случай на

приложение.

Готови детайли по чертеж

Нашите модерни производствени

съоръжения и десетилетен опит

в областта на обработката 

чрез стружкоотнемане дават

възможност за прецизно

изработване на готови детайли

по Ваши указания, например 

за изработване на специални

плъзгащи, подвижни или

профилни елементи.

Изхвърляне на отпадъци

Предлагаме Ви изхвърляне на

остатъците от обработката при

Вас. Важно условие е

разделното събиране по

видове на изрезките. Обърнете

се към нашите сътрудници,

които с удоволствие ще Ви

представят нашата услуга за

изхвърляне на отпадъци и

могат да я съобразят с Вашите

индивидуални изисквания.

Иновативни решения на

проблеми

Съвместно ноу-хау вече доведе

до множество иновативни

решения на проблеми, като

напр.: 

� многослойни плоскости от

PE за резервоари в

автомобилната

промишленост

� плоскости с кухи камери от

PE, PP и PPs за високо

статично натоварване

� плоскости от PP с

дълговлакнест пълнеж с

изключителна твърдост и

ударна жилавост за

максимални механични

натоварвания в

автомобилната

промишленост
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SIMONA по света

SIMONA S.A. Paris
Z.I. 1, rue du Plant Loger
F -95335 Domont Cedex
Phone +33 (0) 1 39 35 4949
Fax +33 (0) 1 39 910558
domont@simona-fr.com

SIMONA S.A. Lyon
Z.I. du Chanay
2, rue Marius Berliet
F -69720 Saint-Bonnet-de-Mure
Phone +33 (0) 4 78 40 70 71
Fax +33 (0) 4 78 40 83 21
lyon@simona-fr.com

SIMONA S.A. Angers
Z.I. 20, Bld. de l’Industrie
F -49000 Ecouflant
Phone +33 (0) 2 41370737
Fax +33 (0) 2 41608012
angers@simona-fr.com

SIMONA UK LIMITED
Telford Drive
Brookmead Industrial Park
GB -Stafford ST16 3ST
Phone +44 (0) 1785 22 2444
Fax +44 (0) 1785 22 20 80
mail@simona-uk.com

SIMONA AG SCHWEIZ
Industriezone
Bäumlimattstrasse
CH -4313 Möhlin
Phone +41 (0) 61 8 55 9070
Fax +41 (0) 61 8 55 9075
mail@simona-ch.com

SIMONA S.r.l. ITALIA
Via Padana 
Superiore 19/B
I -20090 Vimodrone (MI)
Phone +39 02 25 08 51
Fax +39 02 25 08 520
mail@simona-it.com

SIMONA IBERICA 
SEMIELABORADOS S.L.
Doctor Josep Castells, 26–30
Polígono Industrial Fonollar
E-08830 Sant Boi de Llobregat 
Phone +34 93 635 4103
Fax +34 93 630 88 90
mail@simona-es.com

SIMONA-PLASTICS CZ, s.r.o.
Zděbradská ul. 70
CZ -25101 Říčany -Jažlovice
Phone +420 323 63 78 3-7/-8/-9
Fax +420 323 63 78 48
mail@simona-plastics.cz
www.simona-plastics.cz

SIMONA POLSKA Sp. z o.o.
ul. H. Kamieńskiego 201–219
PL-51-126 Wrocław
Phone +48 (0) 71 3 52 80 20
Fax +48 (0) 71 3 52 81 40
mail@simona.pl
www.simona.pl

SIMONA FAR EAST 
LIMITED
Room 501, 5/F
CCT Telecom Building
11 Wo Shing Street
Fo Tan
Hongkong
Phone +852 29 47 01 93
Fax +852 29 47 01 98
sales@simona.com.hk

SIMONA AMERICA Inc.
64 N. Conahan Drive
Hazleton, PA 18201
USA
Phone +1 866 501 2992
Fax +1 800 522 4857
mail@simona-america.com
www.simona-america.com

SIMONA AG
Teichweg 16
D -55606 Kirn
Phone +49 (0) 67 52 14-0
Fax +49 (0) 67 52 14-211
mail@simona.de
www.simona.de

Завод I/II

Teichweg 16
D -55606 Kirn
Phone +49 (0) 67 52 14-0
Fax +49 (0) 67 52 14-211

Завод III

Gewerbestraße 1–2
D -77975 Ringsheim
Phone +49 (0) 78 22 436-0
Fax +49 (0) 78 22 436-124

Завод V

Würdinghauser Str. 53
D-57399 Kirchhundem
Phone +49 (0) 27 23 772-0
Fax +49 (0) 27 23 772-266
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GSIMONA AG

Teichweg 16

D-55606 Kirn

Phone +49 (0) 67 52 14 - 0

Fax +49 (0) 67 52 14 - 211

mail@simona.de

www.simona.de

С излизането на това издание всички
предишни издания стават невалидни. 
Важните изменения на това издание 
ще намерите на нашия уебсайт
www.simona.de. 

Всички данни в този проспект
съответстват на актуалното състояние 
на нашите познания към датата на
излизането. Запазено право на
технически неточности и печатни грешки.
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