
Специални типове плоскости 
 
Посочените тук типове материали са доставими по запитване при заявяване на определени количества. При въпроси относно размери, 
формати, параметри на материалите и минимални количества се обърнете към нашите сътрудници по продажбите.  
 
Освен тези специални типове се предлагат индивидуални решения, които се разработват съвместно с клиента. При необходимост не се 
колебайте да се свържете с нас.   
 

PE   
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 
SIMONA®PE-HKP Плоскост с кухи камери от PE 80 
SIMONA®PE-FL Устойчив на високи температури, спиращ горенето 
SIMONA®SIMREC-PE 300 Устойчив на високи температури, с регенерирана съставка 
dehoplast®PE-1000 UV-AST Ултрависокомолекулен, UV стабилизиран, антистатичен, черен 
dehoplast®PE-1000 HT Ултрависокомолекулен, устойчив на високи температури и окисляване 
dehoplast®PE-1000 EL Ултрависокомолекулен, електропроводим 
dehoplast®PE-1000 superslide Ултрависокомолекулен, оптимизирани свойства на триене при плъзгане, между другото и към PET 
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®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 на 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 

 

PP 
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 
SIMONA®PP-HKP Плоскост с кухи камери от PP-H 
SIMONA®PPs-HKP Плоскост с кухи камери от PPs 
SIMONA®PP-TV Хомополимер, усилен с талк 
SIMONA®SIMREC-PP Хомополимер, с регенерирана съставка 
frisylen®JN 480 E Подложки за рязане, натурални, екструдирани 
 

PVC 
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-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 воднотехнически съоръжения 
SIMONA® PVC шагрениран Твърд PVC, едностранно шагренирана повърхност 
 

PVDF 
SIMONA®PVDF-C Кополимерен PVDF 
 


