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På grund af at vandindholdet er så kritisk for binderne, 
kan man spørge sig selv om; Hvad sker der hvis 
vandindholdet i binderne ændres efter at de er monteret?

Vandindholdet bestemmer hvor fleksibelt og stærkt binderen 
er. Ved et vandindhold på ca. 2,5% har binderne den idelle 
fleksibilitet ved montering. Når kabelbinderen stresses gennem 
låsehovedet må tungen være fleksibel nok til at glide hen over 
rillerne uden at knække. På den anden side må den også give en 
tilstrækkelig hårdhed og modstand i materialet til at låsetungen 
griber fast i binderens riller når det strammes, således at korrekt 
låsning opnås. Efter binderen er låst, er det i en statisk tilstand. 
Ændringer i vandindholdet i binderen påvirker ikke binderens 
mekaniske egenskaber efter den er låst.

Anden basis enhed 
med 6 C atomer

Første basis enhed 
med 6 C atomer

Vandindhold i polyamid
Polyamid er et hygroskopisk plastmateriale. Dette betyder at  
materialet absorberer vand men kan også afgive det igen. I standard 
omgivelser med temperatur på 23 °C og 50% relativ fugtighed 
er vandindholdet i polyamid ca. 2,5%. De mekaniske egenskaber, 
specielt fleksibilitet og minimum strækfasthed - bliver påvirket af 
vandindhold. For optimal håndtering af kabelbindere, er det derfor 
vigtigt at vandindholdet er på ca. 2,5%.

Kvaliteten og ydelsen af produkterne er således påvirket af  
vandindhold. Dette er grunden til at korrekt lagring af vore  
produkter er vigtig. Læs derfor lagringsinstruktionerne.

Molekylekæderne i PA66 består af  
to basisenheder:

Hver basisenhed består af 6 karpon atomer (C). Deraf navnet PA66.

Polyamid PA66 har mange egenskaber som er værdifulde for  
HellermannTyton kabelbindere og fastgøringssokler.

•	 Høj	styrke,	stivhed	og	hårdhed

•	 Høj	varmestabilitet,	også	under	opvarmning

•	 Høj	slidtagestyrke

Det store udvalg af polyamider og tillægsstoffer muliggør optimale 
egenskaber hvorved de færdige produkter kan tilpasses respektive 
brugerområder.

Følgende PA66 varianter benyttes i HellermannTyton produkter:

•	 Polyamid	6.6	standard	(PA66)	til	temperaturer	op	til	+85	°C

•	 	Polyamid	6.6	varmestabiliseret	(PA66HS)	til	temperaturer	 
op	til	+105	°	C

•	 Polyamid	6.6	UV	stabiliseret	(PA66W)	til	udendørs	brug	og	i	sollys

•	 	Polyamid	6.6	varmestabiliseret	(HS)	og	UV	stabiliseret	(PA66HSW)	
for	udendørsbrug	op	til	105	°C	og	i	sollys

•	 	Polyamid	6.6	slag-	og	stødsikkert	(PA66HIR)	til	arbejdsområder	der	
kræver	høj	elastisitet	og	temperaturer	op	til	85	°C

•	 	Polyamid	6.6	stød	og	varmestabilisert	(PA66HIRHS)	til	 
arbejdsområder	der	kræver	høj	elastisitet	og	temperaturer	 
op	til	105	°C

•	 Polyamid	6.6	V0	til	høj	brændsikkerhed

Kabelbindere og fastgørelse
Teknisk information

Egenskaber på polyamid PA66
Polyamid er et af de vigtigste materialer indenfor termoplastik.  
Termoplast kan formes ved opvarmning så ofte det er nødvendigt, 
uden at der sker en kemisk nedbrydning eller andre negative  
egenskaber i materialet.

Dette	gør	polyamid	ideelt	til	sprøjteformning	af	højkvalitetsprodukter.	

Ca. 90% af alle kabelbindere og sokler fra HellermannTyton bliver 
produceret i dette materiale. Polyamid er også kendt under  

handelsnavnet Nylon® , som er et registreret varemærke fra  
virksomheden Dupont.

Den indre struktur i Polyamid viser en delvis orden af polymerkæder 
hvilket vil sige, at polyamider er delvis krystalliske. På grund af den 
tætte opbygning af individuelle molekylekæder, slipper polyamid 
kun begrænset lys gennem materialet. Dette plastmateriale er derfor 
beskrevet som transparent.
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For udendørs brug anbefaler vi vores produkter 
fremstillet af UV stabiliseret polyamid (PA66W).

Polyamid	6.6	UV	stabiliseret	(PA66W)	med	ca.	2%	carbon	black:Polyamid 6.6 standard (PA66) farvet sort:

Første basis enhed 
med 4 C atomer

Anden basis enhed 
med 6 C atromer

Efter 500 timers påvirkning af UV stråling

Egenskaber for polyamid PA46
Polyamid PA66, foruden brug af additiver, er ikke velegnet til  
langtidsbrug	ved	tamperatrurer	på	+105	°C.	På	grund	 
af væsentlig bedre varmemodstand er polyamid PA46 mere  
anvendelig	ved	temparaturer	op	til	og	over	150	°C	(afhængig	af	
tiden for operationen).

Den molekylære kæde på PA46 er dannet af to basis enheder:

En simpel praktisk test: „hammer testen“
Det	kan	hurtigt	fastslås	om	kabelbinderen	er	UV	resistent	eller	ej.	Slå	på	spidsen	af	strippen	med	en	hammer.	Hold	den	afbrækkede	ende	
op	mod	lyset.	Kabelbindere	med	et	carbon	black	indhold	på	cirka	2%	vil	ikke	tillade	lys	at	trænge	igennem	og	vil	se	sort	ud.	Standard	
sorte bindere, derimod, er transparente på den afbrækkede ende.

Fordele ved PA46 i forhold til PA66
•	 Størrre	stivhed,	selv	ved	høje	temperaturer

•	 Højere	anvendelsestemperatur	op	til	+150	gr.	C	(5000	timer)

•	 Større	formstabilitet	ved	højere	temperatrurer

•	 Perfekt	kemisk	resistens

PA12 har følgende fordele i forhold til PA66:
•	 	Mindre	hygroskopisk	-	mætning	ved	23	gr.	C	og	50	%	relativ	

fugtighed	er	cirka	1%

•	 Bedre	stød	egenskaber

•	 God	vejrbestandighed,	selv	uden	specielle	additiver

•	 	Disse	tre	egensksaber	gør	PA12	ideel	for	udendørs	brug	specielt	
hvis kravene inkludere stød sikkerhed.

•	 	Vandabsorbtionen	for	PA12	er	ikke	kun	mindre	end	PA66,	 
men også langsommere. Dette er kravet hvor de mekaniske 
egenskaber skal være forholdsvis uændrede i forhold til  
ændringer	i	miljøforhold

Egenskaber for polyamid PA12
Bortset	fra	PA66	er	der	polyamider	der	er	mindre	hygroskopiske.	
Disse	inkluderer	PA12,	som	har	en	molekyle	kæde	fremstillet	med	
basis	enheder	med	12	kul	atomer:

Kabelbindere og fastgørelse
Teknisk information

Egenskaber for UV stabiliseret polyamid (PA66W)
Vi får stadig spørgsmål om, hvorvidt sorte kabelbindere er velegnet 
til udendørsbrug. Dette afhænger selvsagt af anvendelsesområdet, 
men gennerelt kan følgende siges:

En sort kabelbinder produceret i polyamid 6.6 standard (PA66) er 
farvet sort og har et lavt indhold af sort karbon. Denne mængde af 
sort karbon er ikke tilstrækkelig til at beskytte materialet mod skader 
forudsaget	af	UV	stråling	igennem	længere	tid.

Produkter	der	er	produceret	i	UV	stabiliseret	polyamid	PA66W,	er	
produceret	iht.	ASTM	standarden	D6779	med	et	indhold	på	min.	
2%	sort	karbon.	Disse	produkter	tåler	meget	bedre	UV	stråling	end	
standard PA66.

Dette	vises	klart	ved	sammenligningen	af	de	2	billeder	til	højer.

Krydsbindingen er ødelagt på grund af UV stråling. Krydsbinding er kun ændret i enkelte punkter efter UV stråling.
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•	Enestående	resistens	overfor	slitage	over	et	bredt	spekter	af	tryk,	

hastighed, temperatur og forskellige ruheder på overflader

Resistens overfor slitage

•	Smeltetemperaturer	op	til	343	°C	(649	°F)

•	Kontinuerlig	anvendelsestemperatur	240	°C	(464	°F)	(UL	746B)

Kan klare høje temperaturer

•	PEEK	bliver	ikke	kemisk	angrebet	af	vand	eller	damptryk

•	Ved	langvarig	vandpåvirkning	ved	høj	temperatur	og	tryk	bibehol-

des	de	mekaniske	egenskaber	på	et	højt	niveau

Hydrolyse modstandsdygtighed

Resistens overfor stråling
•	 	Fremragende	resistens	overfor	stråling	på	grund	af	den	stabile	 

kemiske struktur af PEEK

Disse egenskaber gør, at PEEK er det mest egnede materiale ved 
brug under ekstreme forhold i alle industrier.

Renhed
•	Fortræffelige	udgasningskarakteristik

•		God	strålingsresistens	på	grund	af	den	stabile	kemiske	struktur	 
i materialet

Opsumering af hovedegenskaberne:

•	Tåler	jævn	anvendelsestemperatur	på	170°C

•	Vejrbestandig

•	Inaktiv	overfor	de	fleste	opløsningsmidler	og	kemikalier

•	Hydrolyse	stabil

•	Væsentlig	mere	resistent	imod	stråling	end	andre	plastmaterialer

Egenskaber af Tefzel® (E/TFE)
E/TFE kan beskrives som en termoplast med en udmærket balance  
af egenskaber.

Mekanisk	er	den	god,	har	medium	stivhed,	stødsikker	og	er	resistent	
overfor slidtage.

E/TFE kan opfylde alle krav i forbindelse med montering hvor andre 
kommer til kort overfor mekanisk hårdhed, termisk evne samt evnen 
til	at	imødestå	barske	miljøforhold.

Tefzel® er et registreret varemærke af Dupont.

PEEK er en delkrystaliseret aromatisk polymer. Det betragtes som  
det mest alsidige termoplastiske kunststof der er tilgængeligt i 
øjeblikket.	I	det	følgende	bliver	de	vigtigste	matrerialeegenskaber	
kort forklaret:

Kabelbindere og fastgørelse

Egenskaber for Polyetheretherketone PEEK

Teknisk information

Kemisk resistens
•	Fremragende	resistens	i	mange	forskellige	kemiske	miljøer,	selv	ved	

høje	temperaturer

•Det	eneste	der	kan	opløse	materialet	er	koncentreret	svovlsyre

Brand, røg og gift
•	Meget	stabil	og	kræver	ingen	flammehæmmende	tilsætningstoffer	

for	at	opnå	UL94-V-O	mærkning

•	Materialets	renhed	giver	en	ekstrem	lav	røgudvikling	og	emission	

af giftige gasser ved brand

Driftstemperatur (°C)
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I alle disse brændtest påføres emenet en åben flamme. Da  
brændbarheden også er afhængig af tykkelse på materialet er det 
vigtigt	ikke	kun	at	klassificere	materialet	i	henhold	til	HB,	V0,	V1	 
eller V2 men også af nævne tykkelsen på emnet.

UL94 V:

Vertikal brændtest

Test kriterie:

•	Efterbrænding	af	emne

•	Aafdryp	af	brændende	partikler

Klassifikation:

•	I	henhold	til	V0,	V1	eller	V2

Ul94 HB:

Horisontal brændtest

Test kriterie:

•	Brændhastighed	af	emne	i	mm/min.

Klassifikation:

•	I	henhold	til	HB

Kabelbindere og fastgørelse

Hvad betyder Brændklasse UL94?

UL	er	forkortelse	for	Underwriters	Laboratories.	Dette	er	en	 
uafhængigt	organisation	i	USA	der	kontrollerer	og	certificerer	 
produktsikkerheden.

Ud	over	en	række	produktstantarder	specificerer	UL	også	test	 
for	brændklasse	UL94	for	plastik	materialer.	UL94	er	en	 

materialeafbrændingstest udført på testemner af råmaterialet men 
ikke det færdige produkt.

UL94	er	forskellig	fra	den	horisontale	brændtest	UL94	HB	(billed	1)	
og	en	vertikal	brændtest	UL94	V	(billed	2).	Den	vertikale	test	UL94	V	
defineres	i	3	klasser:	UL94	V0,	UL94	V1	og	UL94	V2.

Teknisk information

test emne

lede plade

brænder

test emne

bomuls klud

brænder
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Brændbare	egenskaber	på	de	følgende	produkt	sider	er	altid	relateret	til	råmaterialets	brændhastighed	i	forhold	til	UL94.	Normalt	anvendes	
almindeligvis	Polyamid	6.6	standard,	Polyamid	6.6	vejrbestandig	og	Polyamid	6.6	varmestabiliseret	til	kabelbindere	og	montagesokler.	Disse	
materialer	opfylder	kravene	i	UL94	V2.

Kabelbindere og fastgørelse

Følgende tabel er en opsummering af testprocedurer og krav til UL94 klassifikation.

Horisontal test UL94 Vertikal test UL90

Klassifikation HB V0 V1 V2

Antal ef emner 3 3 5 5 5

Tykkelse på emner < 3 mm 3	-	13	mm op	til	maks.	13	mm

Første flammepåvirkning 30 sek. 30 sek. 10	sek. 10	sek. 10	sek.

Anden flammepåvirkning - - 10	sek. 10	sek. 10	sek.

Reaktionshastighed
maks.	75	mm/

min
maks. 40 mm/

min
- - -

Efterflamme tid efter første flamme
påføres ethvert individuelt emne

- - maks.	10	sek. maks. 30 sek. maks. 30 sek.

Efterflamme tid efter anden flamme
påføres for ethvert individuelt emne

- - maks. 30 sek. maks. 60 sek. maks. 60 sek.

Total efterflamme tid for alle 5 emner
efter første og anden flamme påførsel

- - maks. 50 sek.
maks. 250 

sek.
maks. 250 

sek.

Efterflamme eller efterglød for ethvert 
emne partikler eller dråber tilladt

ja ja nej nej nej

Bomuldsindikator tændes med flamme
partikler og dråber tilladt

- - nej nej ja

Teknisk information
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Kemisk bestandighed overfor forskellige plastmaterialer
p = resistent
r = delvis resistent
¡ = ikke resistent

Disse	værdier	er	kun	retningslinier.	De	skal	betragtes	som	materialespecifikationer	og	ikke	som	en	egentlig	test.	Se	venligst	vore	
tekniske	datablade	for	yderligere	detaljer.

Konc. (%)
Temp. 
(°C) PA66 PA46 PA12 POM PP

E/TFE 
(Tefzel®) TPU PEEK

Acetone 100 23 °C p p p p p p ¡ p
Allylklorid 100 23 °C p ¡

Anilin 100 23 °C p r r r p p ¡ p
Aromastoffer p ¡ p r p
Benzaldehyd 23 °C p r p p p ¡ p
Benzin/benzol blanding 23 °C p p p p r p r p
Benzol 100 23 °C p p r r p r p
Bromin 23 °C ¡ ¡ ¡ ¡

CFC r
Decahydronaaftalin 100 23 °C p p r p p p
Diethyl æter 100 23 °C p p r p p
Di-isopropyl æther 100 23 °C r
Dimethylformamid 100 23 °C p p p p p p
Dioctylftalat, DOP 23 °C p p p p p ¡ p
Ethanoik syre 10% 10 20 °C ¡ r r p p p
Ethanoik syre 100% 100 23 °C ¡ ¡ r p p
Ethanoik syre 25% 25 20 °C ¡ r p p
Ethanoik syre 50% 50 20 °C ¡ r p p
Ethylacetate 100 23 °C p p r r r p
Fenol 65 23 °C ¡ ¡ ¡ ¡ p p ¡

Flydende acetaldehy 100 23 °C p ¡ p r p ¡ p
Flydende klor 100 23 °C ¡ ¡ ¡

Freon 23 °C p p
Kaliholdig Permanganat 6 23 °C ¡ ¡ ¡ p p p r p
Karbon bisulfit 100 23 °C p ¡ p p ¡ p ¡ p
Karbontetraklorid 100 23 °C p p r p r p ¡ p
Keton p p p p p p
Klorbenzin 100 23 °C ¡ r p
Klor i gasform 100 23 °C ¡ ¡ p r
Kloroform 100 23 °C ¡ ¡ ¡ r ¡

Koldt vand p p p p p
Kromsyre 10% 20 23 °C ¡ ¡ ¡ p p ¡ p
Kromsyre 20% 10 20 °C r ¡ r p p p
Kromsyre 50% 50 20 °C ¡ ¡ ¡ p p ¡

Kykloheksan 100 23 °C p p p p p p
Madolie 23 °C r p p
Maursyre 98 23 °C ¡ ¡ ¡ p p ¡ r
Medium
Methylethylketonperoksid 100 23 °C p p r p p ¡ p
Methylisobutylceton 100 23 °C p p p p p
Motorolie 100 23 °C p p p p p
N-heptan 100 23 °C p p p p p p p p
Nitrobenzin 100 23 °C p r p p p ¡ p
Normal benzin 23 °C p p p p
Paraffinolie 23 °C p p p p p p p p
Perkloethylen 23 °C p p p r p ¡ p
Petroleum 23 °C p p p p p p p p
Salpetersyre 10% 10 20 °C ¡ ¡ ¡ p p ¡ p
Salpetersyre 50% 50 23 °C ¡ ¡ ¡ ¡ p ¡ ¡

Silikoneolie 23 °C p p p p p p p p
Svovlsyre 10% 10 20 °C ¡ r ¡ p p ¡ r
Svovlsyre 50% 50 20 °C ¡ ¡ p p ¡ ¡

Svovlsyre 96% 96 23 °C ¡ ¡ ¡ ¡ p ¡ ¡

Sykloheksanon 100 23 °C p p p p p
Toluol 100 23 °C p p p r p ¡ p
Trichlorethylen 100 23 °C p r r r r p ¡ p
Vandstofperoksyd 10% 10 20 °C r p p p r
Vandstofperoksyd 30% 30 23 °C ¡ ¡ p p p r
Varmt vand p r p
Xylene 100 23 °C p p p p r p ¡ p
Tefzel® er et registrert varemærke fra virksomheden DuPont.

Generelt	omtales	kabelbindere	fremstillet	af	råmaterialet	E/TFE	som	Tefzel®-binder.	Sammen	med	Tefzel®	fra	DuPont	anvender	HellermannTyton	tilsvarende	E/TFE	råmateriale	fra	andre	leverandører.

Kabelbindere og fastgørelse
Teknisk information
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Masse = minimum trækstyrke/[kg * m/s2]/9,81 [m/s2]

Acceleration	på	grund	af	tyngdekraft	er	9,81	m/s2:

Masse = minimum trækstyrke/acceleration i forhold  
til tyngdekraft

Formel for at beregne massen er:

Masse = 225 [kg * m/s2]/9,81 [m/s2]

Ved	en	minimum	trækstyrke	på	225	N	(50LBS)	er	massen:

[N] = [kg * m/s2]

Min. trækstyrke = massen * 9,8 [m/s2]

Derfor	kan	en	T50R	kabelbinder	med	en	minimum	trækstyrke	på	
225	N	(50LBS)	udsættes	for	22,9	kg.

Omvendt,	med	den	ønskede	belastningsevne,	kan	minimum	
trækstyrke beregnes ved en masse:

Masse = 225/9,81 kg = 22,9 kg

Enheden m/s2 udligner hinanden, efterladende enheden [kg] for 
massen.	Således:

Hvis for eksempel binderen skal belastes med 53 kg er proceduren:

Minimum trækstyrke = 53 [kg] * 9,8 [m/s2] = 520 N

For at kunne modstå en belastning på 53 kg skal binderen have en 
minimum	trækstyrke	på	520	N.	I	dette	tilfælde	vælges	vores	T120R	
med	en	minimum	trækstyrke	på	535	N	(120LBS).

Hvad betyder en minimum trækstyrke på 225 N (50LBS)?

En typisk måleprotokol for T50R, der er produceret i PA66, har en minimum 
trækstyrk på 225 N.

Testproben deles/ekspanderes med 
en defineret hastighed.

Styrken hvorved kabelbinderen 
brister eller materialet begynder at 
briste, måles i Newton (N).

Kabelbinderen monteres på en delt 
testprobe med egnet værktøj.

For at forklare hvad denne værdi betyder beregnes massen af hvilken 
binderen kan belastes. Enheden af massen er angivet i kg. For at 
gøre	dette	er	enheden	Newton	(N)	vist	på	følgende	måde:

Forklaring af minimum trækstyrkeTestprocedure til bestemmelse at minimum trækstyrke
•	Behandling	af	testobjekterne

•Testapparaternes	opbygning

•	Anvendelse	af	kabelbinderen	på	en	delt	prøvedorn

•	Prøvehastighed

Kabelbindere og fastgørelse

225 N/9,81 = 22,9 Kg

53 kg * 9,81 = 520 N

Teknisk information

Fastsættelse af minimum strækstyrke
Minimum	trækstyrke	på	kabelbinderen	er	en	vigtig	faktor.	Den	
bestemmer hvor meget binderen kan belastes. Den minimale 
trækstyrke er defineret iht. militære specifikationer og amerikanske 

standarder	(Military	Specification	and	Standards).	Test	er	beskrvet	i	
Mill-S-23190E:
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3. Udsæt ikke produktet for direkte sollys! 

23°C

5. Opbevaring bør ske i afstand  
fra varmekilder! 

1. Opbevar altid kabelbinderne i en 
lukket pose! 

Kabelbindere og fastgørelse

Optimale opbevaringsbetingelser for kabelbindere
HellermannTyton kabelbindere og montagesokler er produceret i  
polyamid	i	høj	kvalitet.	Dette	industrielle	syntetiske	materiale	 
benyttes	hovedsalig	til	sprøjtestøbning	men	kan	også	presformes.

Dette betyder, at materialet absorbere vand, men kan også afgive 
vand. For optimal lagring af kabelbindere er det vigtigt, at materialet 
er i en tilstand af ligevægt, med et vandindhold på cirka 2,5%.

HellermannTyton´s originale poser sikrer, at vandindholdet i  
materialet holdes konstant. Af denne grund er det vigtigt at  
opbevare produkterne i originalemballagen således, at kvaliteten  
på kabelbinderne ikke forringes.

50% relativ fugtighed

2.  Når posen er åbnet, 
bør kabelbinderne 
benyttes indenfor en 
rimelig tid.

4.  Opbevar ikke poserne i direkte sollys, 
f.eks. i vinduskarmen!

6.  Undgå kontakt med direkte varme, 
læg ikke posen på radiator eller 
anden varmekilde!

Teknisk information

7. De ideelle oplagringsforhold er det mellemeuropæiske gennemsnitklima: 
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Materiale	information

Kabelbindere og fastgørelse

Aluminiumslegering AL -40	°C	til	+180	°C Natur 
(NA)

•	Korrosionsresistent
•	Antimagnetisk

Ethylenterafluori-
neethylen E/TFE -80	°C	til	+170	°C Blå	(BU) Iht.	UL94	

V0

•	Resistent	overfor	radioaktivitet
•	UV	resistent,	ikke	sensitiv	overfor	fugt
•	God	kemisk	resistent	overfor: 

syre, baser, oxidationsmidler

Kloropren CR -20	°C	til	+80	°C Sort	(BK) •	Vejrbestandig
•	Høj	ydeevne

Polyacetal POM -40	°C	til	+90	°C,	
(+110	°C,	500	h)

Natur 
(NA)

Iht.	UL94	
HB

•	Begrænset	skørhed
•	Fleksibel ved lave temperaturer
•	Ikke fugt sensitiv
•	Stødsikker

Polyamid 11 PA11 -40	°C	til	+85	°C,	
(+105	°C,	500	h) Sort	(BK) Iht.	UL94	

HB

•	Bio	plastik,	udvundet	af	vegetabilsk	olie
•	Stor	brudstyrke	ved	lave	temparaturer
•	Meget	lav	vandoptagelse
•	Vejrbestandig
•	God	kemisk	resistens

Polyamid 12 PA12 -40	°C	til	+85	°C,	
(+105	°C,	500	h) Sort	(BK) Iht.	UL94	

HB

•	God	kemisk	resistens	overfor:
•	syre, baser, oxidationsmidler
•	UV	resistent

Polyamid 4.6 PA46
-40	°C	til	+150	°C	
(5000	h),	+195	°C	

(500 h)

Natur 
(NA), 
Grå	
(GY)

Iht.	UL94	
V2

•	Resistent	overfor	høje	temperaturer
•	Meget	fugtsensitiv
•	Lav sensitivitet overfor røg

Polyamid 6 PA6 -40	°C	til	+80	°C Sort	(BK) Iht.	UL94	
V2 •	Høj	ydeevne

Polyamid 6.6 PA66 -40	°C	til	+85	°C,	
(+105	°C,	500	h)

Sort	
(BK),	
Natur 
(NA)

Iht.	UL94	
V2 •	Høj	ydeevne

Polyamid 6.6  
glasfiberforstærket

PA66GF13,	
PA66GF15 -40	°C	til	+105	°C Sort	(BK) Iht.	UL94	

HB
•	God	resistens	overfor:	smøremidler,	brændstof,	

saltvand og mange opløsningemidler

Polyamid 6.6  
med metalpartikler PA66MP -40	°C	til	+85	°C,	

(+105	°C,	500	h) Blå	(BU) Iht.	UL94	
HB •	Høj	ydeevne

Polyamid 6.6 
slagfast PA66HIR -40	°C	til	+80	°C,	

(+105	°C,	500	h) Sort	(BK) Iht.	UL94	
HB

•	Lav skørhed
•	Stor	fleksibilitet	ved	lave	temperaturer

Polyamid 6.6  
slagfast	(Scan	Black) PA66HIR(S) -40	°C	til	+80	°C,	

(+105	°C,	500	h) Sort	(BK) Iht.	UL94	
HB

•	Lav følsomhed over for brud ved stød
•	Høj	fleksibilitet	ved	lave	temperaturer
•	Specielt	tilpasset	nordisk	vinterklima

Polyamid 6.6  
slag- og  
varmebestandig,  
UV-stabiliset

PA66HIRHS -40	°C	til	+105	°C Sort	(BK) Iht.	UL94	
HB

•	Lav skørhed
•	Stor	fleksibilitet	ved	høje	temperaturer
•	Forbedret maksimumtemperatur

Polyamid 6.6  
slag- og  
varmebestandig 
modificeret,  
UV-stabiliseret

PA-
66HIRHSW -40	°C	til	+110	°C Sort	(BK) Iht.	UL94	

HB

•	Begrænset	shørhed
•	Større	fleksibilitet	ved	lave	temperaturer
•	Modificeret	forhøjet	maksimum	temparatur
•	Høj	ydeevne,	UV	resistent

Polyamid 6.6  
UV-resistent PA66W -40	°C	til	+85	°C,	

(+105	°C,	500	h) Sort	(BK) Iht.	UL94	
V2

•	Høj	ydeevne
•	UV	resistent

Tefzel® er et registrert varemærke fra virksomheden DuPont.
Generelt	omtales	kabelbindere	fremstillet	af	råmaterialet	E/TFE	som	Tefzel®-binder.	Sammen	med	Tefzel®	fra	
DuPont anvender HellermannTyton tilsvarende E/TFE råmateriale fra andre leverandører.

**Flere farver på forespørgsel.

*	Disse	oplysninger	er	kun	vejledende.	De	må	anses	som	materialespecifikationer	og	kan	ikke	erstatte	en	egentlig	
test.	Se	venligst	datablade	for	ydeligere	information.
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 = Mindste trækstyrke

Materiale	information

Kabelbindere og fastgørelse

Polyamid 6.6 V0 PA66V0 -40	°C	til	+82	°C Hvid 
(WH)

Iht.	UL94	
V0

•	Høj	ydeevne
•	Lav røgudvikling

Polyamid 6.6 V0 
Indeks	for	højt	
iltindhold

PA66V0-HOI -40	°C	til	+85	°C,	
(+105	°C,	500	h)

Hvid 
(WH)

Iht.	UL94	
V0

•	Høj	ydeevne
•	Lav røgudvikling

Polyamid 6.6 
varme-/UV-stabiliseret PA66HSW -40	°C	til	+105	°C Sort	(BK) Iht.	UL94	

V2

•	Høj	ydeevne
•	Modificeret	forhøjet	maksimum	temperatur
•	UV	resistent

Polyamid 6.6  
varmestabiliseret PA66HS -40	°C	til	+105	°C

Sort	
(BK),	
Natur 
(NA)

Iht.	UL94	
V2

•	Høj	ydeevne
•	Forbedret maksimumtemperatur

Polyamid 6  
slagfast PA6HIR -40	°C	til	+80	°C Sort	(BK) Iht.	UL94	

HB
•	Lav følsomhed over for brud ved stød
•	Høj	fleksibilitet	ved	lave	temperaturer

Polyester SP -50	°C	til	+150	°C Sort	(BK) •	UV	stabiliseret
•	Resistent	overfor	syre,	ethanol	og	olie

Polyetherether-
keton PEEK -55	°C	til	+240	°C Beige	

(BGE)
Iht.	UL94	

V0

•	Resistent	overfor	radioaktivitet
•	Ikke fugt sensitiv
•	God	kemisk	resistens	overfor	syre,	baser,	oxida-

tionsmidler

Polyethylen PE -40	°C	til	+50	°C

Sort	
(BK),	
Grå	
(GY)

Iht.	UL94	
HB

•	Lav vandabsorbering
•	Resistent	overfor	de	fleste	kemikalier	som	syre,	

alkohol og olie

Polyolefin PO -40	°C	til	+90	°C Sort	(BK) Iht.	UL94	
V0 •	Lav røgudvikling

Polypropylen PP -40	°C	til	+115	°C

Sort	
(BK),	
Natur 
(NA)

Iht.	UL94	
HB

•	Flyder på vand
•	Moderat	ydeevne
•	God	kemisk	resistens	overfor	organisk	syre

Polypropylen, 
Ethylen-Propylen-
Dien-Terpolymere-
gummi fri for 
nitrosamine

PP,	EPDM -20	°C	til	+95	°C Sort	(BK) Iht.	UL94	
HB

•	Klarer	høje	temperaturer
•	Resistent	overfor	kemikalier	og	slid

Polyvinylklorid PVC -10	°C	til	+70	°C

Sort	
(BK),	
Natur 
(NA)

Iht.	UL94	
V0

•	Lav fugtabsorbering
•	Resistent	overfor	syre,	ethanol	og	olie

Rustfrit stål type 
SS304, Rustfrit stål 
type SS316

SS304,	
SS316 -80	°C	til	+538	°C Natur 

(NA)
•	Korrosionsresistent
•	Antimagnetisk

Termoplastic  
polyurethan TPU -40	°C	til	+82	°C Sort	(BK) Iht.	UL94	

HB

•	Stor	elastisitet,	UV	resistent
•	God	kemisk	resistens	overfor:	 

syre, baser oxidationsmidler

Tefzel® er et registrert varemærke fra virksomheden DuPont.
Generelt	omtales	kabelbindere	fremstillet	af	råmaterialet	E/TFE	som	Tefzel®-binder.	Sammen	med	Tefzel®	fra	
DuPont anvender HellermannTyton tilsvarende E/TFE råmateriale fra andre leverandører.

**Flere farver på forespørgsel.

*	Disse	oplysninger	er	kun	vejledende.	De	må	anses	som	materialespecifikationer	og	kan	ikke	erstatte	en	egentlig	
test.	Se	venligst	datablade	for	ydeligere	information.
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For mere info!

www.HellermannTyton.dk

Opdag HellermannTytons  
produktverden på internettet!
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Båndet	låses	inde	i	hovedet	ved	hjælp	af	en	lille	kugle.	Kuglen	kiles	
fast i det koniske hoved og låser båndet. Da kuglen må tilbagelægge 
en	lille	afstand	før	den	kiles	fast,	er	MBT	serien	ikke	velegnet	til	stive/
faste genstande såsom rør. Det såkaldte tilbageslag (se tegning) kan 
ikke	kompenseres	i	stift	materiale.	Man	kan	imidlertid	bundte	stive	
genstande med disse stålbindere, ved at lægge en elastomerprofil 
som buffer mellem båndet og materialet der skal bundtes, for at 
kompensere for tilbageslaget. Denne låseteknik tåler et minimum 
belastning	på	op	til	5400	Newton.

Låseteknik

Stålbindere serie MBT
Båndet	i	MBT	serien	har	ingen	riller	og	båndet	indføres	parallel	ind	
i	låsehovedet.	Båndene	er	produceret	i	rustfrit	stål	type	304	og	316	
(316	stål	er	det	der	leveres	i	Danmark).	Værktøjet	MK9SST	benyttes	
til at stramme og afklippe kabelbinderen.

Kabelbindere serie KR
Disse kabelbindere kendetegnes ved sin glatte overflade og unikke 
låseprincip.	Med	KR	seriens	skråfasede	låseholder	opnås	et	særdeles	
godt fæste omkring kabelbundtet.

Låseteknik
Denne patenterede låseteknologi drager fordel af de gode dybe 
udstandsningsegenskaber	i	polyamid.	Glasfiberstiften	(gul)	presses	
gennem	båndet	(rød)	ved	brug	af	et	værktøj	(KR6/8	eller	KR8PNSE).	
Båndet	trækkes	ind	i	låsehovedet	ved	hjælp	af	glasfiberstiften	og	er	
således låst hvorved binderen kan tåle meget store belastninger.

Låseteknik
Her opnås låsningen ved at tungen fastgøres i tungens riller  
og kabelbinderen.

Kabelbinder med låsetunge i plast
Denne låseteknologi benyttes i 90% af alle HellermannTyton´s 
kabelbindere i polyamid. For at kunne dække mange forskellige 
anvendelsesområder, findes der mange forskellige varianter af dette 
system, f.eks. et genoplukkelige design.

Kabelbindere og fastgørelse
Teknisk information

Introduktion til primære låseteknologi anvendt for kabelbindere
Praktisk viden om låsehoved på kabelbindere HellermannTyton 
producerer et stort udvalg af kabelbindere til forskellige anvendelser. 
Gennem	en	kontinuerlig	forbedring	af	vore	produkter	på	grund	

af skiftene samt øgede krav i markedet, har vi udviklet forskellige 
låsemetoder. På denne side findes en oversigt over de 3 låsemetoder 
og hvad der karakteriserer hver enkelt metode.
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MK10-SB MK20, MK21 MK3SP

MK7 MK7HT

MK6 MK9 MK9HT

EVO7 / EVO7SP

MK3PNSP2

MK7P

MK9P

Værktøj for kabelbindere i KR serien

KR6/8 KR8PNSE

Værktøj for stålbindere

MK9SST MK9PSST

MTT4HDT16 KST-STG200. THT

Værktøj for stålbindere

se side 446. se side 446. se side 447. se side 447. 

se side 448. se side 449. se side449. se side 450. 

se side 451. se side 451. se side 452. se side 453.

se side 454. se side 454. se side 455. se side 455.

se side 456. se side 456. se side 457. se side 457.

Kabelbindere og fastgørelse
Produktguide

Manuelt værktøj for kabelbindere
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Produktguide

ja

nej

	4,8	mm

	4,8	mm

	4,8	mm

ja

nej

	4,8	mm

ja

= 2,5 mm

= 4,5 mm

ja

nej

Kabelbinder Egenskaber Værktøj Side

Standard 
kabelbinder

Kabelbinder 
KR serien

Binderbredde

Binderbredde

Binderbredde

Binderbredde

Værktøj  
skal have 

automatisk 
klip

Luft

Elektrisk

Luft

MK10-SB

MK20

MK10-SB

MK21

MK3PNSP2

MK7P

MK9P

EVO7 / EVO7SP

MK7

MK6

MK9

MK9HT

AT2000

ATS3080

KR8PNSE

KR6/8

ja

	4,8	mm

MK3SP

	4,8	mm

MK7HT

Kabelbinder 
af stål

MK9PSST

MK9SST

MTT4

THT

KST-STG200

HDT16

ja Luft

Binderbredde

Binderbreddenej

ja 	16,0	mm

	13,0	mm

	16,0	mm

	12,3	mm

	12,0	mm

	7,9	mm

nej

Værktøj  
skal have 

automatisk 
klip

Binderbredde

446

446

447

453

446

446

450

448

449

451

451

452

434

438

454

454

447

449

455

455

457

457

456

456

Kabelbindere og fastgørelse
Produktguide


