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 Eigenschappen van polyamide PA66

Polyamides behoren tot de belangrijkste thermoplastische kunststoffen. 
Thermoplasten zijn door verhitting willekeurig vaak vervormbaar, 
zonder dat zij onderhevig zijn aan chemische ontbinding of andere 
negatieve veranderingen. Daarmee is polyamide uitstekend geschikt 
om in spuitgietprocessen tot hoogwaardige producten te worden 
verwerkt. Ongeveer 90% van de geproduceerde bundelbanden 
en bevestigingselementen van HellermannTyton worden van deze 
kunststof vervaardigd. Polyamide is ook bekend onder de merknaam 
Nylon®, dat door de fi rma Dupont op de markt werd gebracht.

De interne structuur van polyamide vertoont een deelstructuur van 
de polymeerketens, d.w.z. polyamides zijn deelkristallijn. 
Door de grotere dichtheid van de afzonderlijke molecuulketens in 
deelgebieden laat polyamide in beperkte mate licht door. 
De kunststof wordt daarom als translucent aangeduid. 

 De molecuulketen van PA66 is samengesteld uit 
twee elementaire deeltjes:

 Een uitgebreide selectie polyamidetypen en additieven maakt een 
optimale aanpassing van de eigenschappen van het eindproduct aan 
de betreffende eisen mogelijk.

Voor HellermannTyton-producten worden de volgende 
PA66-varianten ingezet:

• polyamide 6.6 standaard (PA66) voor temperaturen tot +85 °C

• polyamide 6.6 hittebestendig (PA66HS) voor temperaturen tot +105 °C

• polyamide 6.6 UV-bestendig (PA66W) voor buitentoepassingen

•  polyamide 6.6 hitte- en UV-bestendig (PA66HSW) voor 
buitentoepassingen tot +105 °C

•  polyamide 6.6 schokbestendig (PA66HIR) voor hoge eisen aan de 
elasticiteit

•  polyamide 6.6 slagvast en hittebestendig (PA66HIRHS) voor hoge 
eisen aan elasticiteit en temperaturen tot +105 °C

• polyamide 6.6 V0 voor hoge eisen aan de brandveiligheid 

Elk elementair deeltje bevat 6 koolstofatomen (C), 
vandaar de aanduiding PA66.

Polyamide PA66 beschikt over vele eigenschappen die voor 
 HellermannTyton bundelbanden en bevestigingselementen zeer 
voordelig zijn, bijvoorbeeld:

• hoge vastheid, stijfheid en hardheid

• hoge vervormingsweerstand, ook bij warmte-invloeden

• hoge slijtvastheid 

 Materiaalspecifi catie 
zie pagina 30. 

1. Elementair deeltje 
met 6 C-atomen

2. Elementair deeltje 
met 6 C-atomen

 Vochtgehalte in polyamide

Polyamide is een hygroscopische kunststof. Dit betekent dat dit 
materiaal water opneemt, maar ook weer kan afgeven. Onder 
normale omstandigheden (temperatuur 23 °C en 50% relatieve 
luchtvochtigheid) bedraagt het vochtgehalte voor polyamide ca. 
2,5%. De mechanische eigenschappen – vooral de fl exibiliteit en 
de minimale treksterkte – worden in belangrijke mate door het 
vochtgehalte beïnvloed. Voor de optimale verwerking van de 
bundelbanden is het daarom belangrijk, dat het polyamide zich met 
een vochtgehalte van ca. 2,5% in een evenwichtstoestand bevindt.

De kwaliteit en verwerkbaarheid van de producten wordt dus door 
het vochtgehalte beïnvloed. Om die reden is ook een juiste opslag 
van de producten van groot belang. 
Lees hierover a.u.b. onze afzonderlijke instructies.

Omdat het vochtgehalte zo belangrijk is voor de kwaliteit 
van de bundelband, ligt de volgende vraag voor de hand: 
“Wat gebeurt er als de bundelband is geïnstalleerd en het 
watergehalte in de band verandert?

Het vochtgehalte bepaalt hoe fl exibel en belastbaar een 
bundelband is. Bij een vochtgehalte van ca. 2,5% heeft de 
bundelband precies die fl exibiliteit die optimaal is voor de 
installatie. Op het moment dat de band in de sluitkop wordt 
gestoken, moet de tong zo fl exibel zijn, dat deze tijdens het 
‘op- en neerbewegen’ over de bandvertanding niet breekt. 
Anderzijds moet echter ook voldoende materiaalstijfheid worden 
bereikt, zodat de sluittong bij het afbinden in de vertanding van 
de band grijpt en een goede mechanische verbinding wordt 
bereikt. Na het bereiken van deze verbinding bevindt de 
bundelband zich in een statische toestand. De veranderingen 
van de mechanische eigenschappen van de bundelband in relatie 
tot het vochtgehalte zijn niet van belang voor deze status. 
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Voor buitentoepassingen adviseren wij daarom producten 
vervaardigd uit UV-bestendig polyamide (PA66W). 

1. Elementair deeltje 
met 4 C-atomen

2. Elementair deeltje 
met 6 C-atomen

 Eigenschappen van UV-bestendig polyamide 
(PA66W)

Een telkens terugkerende vraag: is een zwarte bundelband geschikt 
voor buitengebruik? Uiteraard is dit voor een belangrijk deel 
afhankelijk van de toepassing van de bundelband, maar in het 
algemeen kan het volgende worden gesteld: 

Een zwarte bundelband van polyamide 6.6 standaard (PA66) is 
slechts met een gering roetgehalte zwart gekleurd. 
Dit roetgehalte volstaat niet om het materiaal op lange termijn 
tegen beschadigingen door UV-stralen te beschermen.

Producten van UV-bestendig polyamide PA66W worden conform de 
ASTM-norm D6779 met een roetgehalte van circa 2% vervaardigd. 
Zo bieden zij binnen Europa aanzienlijk langer weerstand tegen 
UV-straling dan standaard PA66.

Dit wordt ook in de directe vergelijking van de volgende 
afbeeldingen duidelijk:  

Polyamide 6.6 standaard (PA66) zwart gekleurd:

 De textuur is alleen op enkele punten door de UV-straling gewijzigd. 

Polyamide 6.6 UV-weerbestendig (PA66W) met min. 2% roetgehalte:

 De textuur is over het geheel door de UV-straling beschadigd. 

 Na 500 uur UV-bestraling

 Een eenvoudige praktijktest – de ‘hamer-test’

Met een zeer eenvoudige test kunt u snel vaststellen of een bundelband al dan niet UV-bestendig is. Sla met een hamer het banduiteinde van 
de bundelband plat. Houd vervolgens dit platgeslagen uiteinde tegen het licht. Bundelbanden waarvan het roetgehalte tenminste 2% bedraagt, 
laten geen licht door; ze zien er geheel zwart uit. Zwart gekleurde bundelbanden zijn daarentegen in het platgeslagen uiteinde transparant. 

 Eigenschappen van polyamide PA12

Naast PA66 zijn er ook polyamides die minder hygroscopisch zijn. 
Hiertoe behoort PA12. De molecuulketen van PA12 is samengesteld 
uit een elementair deeltje met 12 koolstofatomen:

PA12 heeft de volgende voordelen t.o.v. PA66:

•  Minder hygroscopisch (vochtgehalte bij 23 °C/ 50% relatieve 
luchtvochtigheid ca. 1%)

• Betere slagvastheid

• Goede weerbestendigheid, ook zonder speciale additieven

Deze drie eigenschappen maken PA12 uitstekend geschikt voor 
buitengebruik, zeker wanneer ook rekening moet worden gehouden 
met slaginwerking, zoals bij steenslag.

De wateropname van PA12 is niet alleen minder dan die van PA66, 
maar vindt vooral ook langzamer plaats. Dit zorgt ervoor dat de 
mechanische eigenschappen relatief ongevoelig zijn voor wisselende 
omgevingsinvloeden. 

 Eigenschappen van polyamide PA46

De standaardpolyamide PA66 is ondanks toevoeging van additieven 
niet geschikt voor permanente inzet bij temperaturen hoger dan 
+105 °C. Vanwege zijn aanzienlijk grotere warmtebestendigheid is 
voor temperaturen tot +150 °C polyamide PA46 het meest geschikt.

De molecuulketen van de PA46 is samengesteld uit twee elementaire 
deeltjes:

De voordelen van PA46 t.o.v. PA66:

• Hogere stijfheid, ook bij warmte

• Hoger temperatuurbereik tot +150 °C (5000 uur)

• Hogere vervormingsweerstand in de warmte

• Zeer goede brandveiligheideigenschappen

• Uitstekende chemische bestendigheid 
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 Eigenschappen van polyetheretherketon PEEK

PEEK is een deelkristallijn en lineair aromatisch polymeer. 
Deze thermoplastische kunststof staat binnen de huidige 
technologie te boek als de kunststof met de beste prestaties. 
Hieronder worden de belangrijkste materiaaleigenschappen 
kort toegelicht:

Hoge-temperatuureigenschappen

• Continue gebruikstemperatuur +240 °C (464 °F) (UL 746B)

• Smelttemperatuur +343 °C (649 °F)

Slijtage-eigenschappen

•  Zeer goede slijtage-eigenschappen met betrekking tot persdruk, 
snelheid en temperatuur bij verschillende ruwheidsgraden van de 
contactvlakken

Chemicaliënbestendigheid

•  Uitstekende bestendigheid tegen allerlei chemicaliën, zelfs bij 
hogere temperaturen

•  In enkele gevallen is het materiaal niet bestand tegen salpeterzuur, 
geconcentreerd zwavelzuur echter vormt altijd een probleem.

Vuur, rook en toxiciteit

• Heeft geen vlamwerende additieven nodig

•  Voldoet aan de brandveiligheideigenschappen volgens UL94-V0 
bij 1,45 mm monsterdikte

•  Uit de materiaaleigen zuiverheid resulteert een extreem lage 
rookontwikkeling en emissie van toxische gassen in geval van brand

Hydrolysebestendigheid

•  PEEK wordt chemisch noch door water, noch door hogedrukstoom 
aangetast

•  Bij permanente toepassing in water bij hogere temperaturen en 
drukken blijven de mechanische eigenschappen op zeer hoog 
niveau behouden

Stralingsbestendigheid

•  Zeer goede stralingsbestendigheid op grond van de energetisch 
stabiele chemische structuur

Zuiverheid

•  Inherent zuiver bij uiterst geringe hoeveelheden aan extraheerbare 
ionen

• Excellent laag uitgassinggedrag

Deze uitstekende eigenschappen maken PEEK tot geschikt materiaal 
voor gebruik onder extreme omstandigheden in alle industrietakken. 

 Eigenschappen van ethyleen-tetrafl uorethyleen 
E/TFE

E/TFE is een zeer sterke thermoplastische kunststof met uitgekiende 
eigenschappen. Op mechanisch vlak is het sterk, half fl exibel,  
slag- en slijtvast.

E/TFE is uitstekend geschikt voor toepassing in chemisch  
agressieve milieus bij temperaturen tot +170 °C. Het voldoet 
aan de  brandveiligheidsvoorschriften volgens UL94-V0 en 
genereert een geringe rookontwikkeling.

De belangrijkste materiaaleigenschappen zijn:

• continue gebruikstemperatuur +170 °C

• zeer goede weerbestendigheid

•  zeer goede bestendigheid tegen de meeste oplosmiddelen en 
chemicaliën

• hydrolysestabiel

• substantieel beter bestand tegen stralings dan andere kunststoffen 
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 UL94 HB:

horizontale brandtest

Testcriteria:

• verbranding van het monster in mm/min.

Classifi catie:

• volgens HB 

 UL94 V:

verticale brandtest

Testcriteria:

• doven na ontbranden van het monster

• druppelen van brandende delen

Classifi catie:

• volgens V0, V1 of V2 

 Wat houdt brandbaarheid UL94 in?

UL is de afkorting van Underwriters Laboratories, een onafhankelijke 
organisatie in de Verenigde Staten van Amerika welke productveiligheid 
controleert en certifi ceert.

Naast vele productrichtlijnen heeft UL eveneens de brandbaarheidtest 
voor kunststoffen UL94 opgezet. UL94 is een materiaal brandtest 
welke wordt uitgevoerd op gedefi nieerde monsters van de 
grondstoffen, dus geen test op eindproducten.

UL94 maakt verschil in een horizontale brandtest UL94 HB 
(afbeelding 1) en een verticale brandtest UL94 V (afbeelding 2). 
Voor de verticale test UL94 V zijn drie gradaties gedefi nieerd: 
UL94 V0, UL94 V1 and UL94 V2. 

 Bij al deze brandtests wordt het monster gedurende een 
bepaalde tijd blootgesteld aan een open vlam. Aangezien 
de brandbaarheideigenschappen eveneens afhankelijk zijn 
van de dikte van het monster, is het belangrijk niet alleen 
te classifi ceren volgens HB, V0, V1 of V2 maar tevens de 
dikte van het monster te vermelden. 

testobject

geleider

brander

testobject

katoenen 
doek

brander
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Horizontale test UL94 Verticale test UL94

Classifi catie HB V0 V1 V2

Aantal testplaatjes 3 3 5 5 5

Dikte van de testplaatjes < 3 mm 3 tot 13 mm maximaal 13 mm

1e vlammoment 30 sec. 30 sec. 10 sec. 10 sec. 10 sec.

2e vlammoment - - 10 sec. 10 sec. 10 sec.

Brandverhouding max. 75 mm/min max. 40 mm/min - - -

Nabrandtijd na 1e vlam, 
voor ieder testplaatje

- - max. 10 sec. max. 30 sec. max. 30 sec.

Nabrandtijd na 2e vlam, 
voor ieder testplaatje

- - max. 30 sec. max. 60 sec. max. 60 sec.

Totale nabrandtijd voor alle 5 testplaatjes, 
na 1e en 2e vlammoment

- - max. 50 sec. max. 250 sec. max. 250 sec.

Nabranden of nagloeien tot het einde 
van een testplaatje toegestaan

ja ja nee nee nee

Ontvlammen van katoenen indicator door 
brandende delen of druppels toegestaan

- - nee nee ja

 Onderstaande tabel is een overzicht van de testprocedures en vereisten van de vier bovengenoemde UL94-classifi caties. 

 De brandbaarheideigenschappen op de volgende productpagina's zijn altijd gerelateerd aan de resultaten van tests op de grondstoffen, 
volgens UL94. De meest gebruikte grondstoffen voor bundelbanden en bevestigingselementen zijn standaard Polyamide 6.6, Polyamide 6.6 
UV-bestendig en Polyamide 6.6 hittebestendig. Deze materialen voldoen normaal gesproken aan UL94 V2. 
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Medium Concentr. [%] Temp. [ºC] PA66 PA46 PA12 POM PP TPU (Tefzel®) PEEK

Aceetaldehyde, vloeiend 100 23 + - + o - + +

Aceton 100 23 + + + + + - + +

Allylchloride 100 23 + -

Aniline 100 23 + o o o + - + +

Aromaten + - o + +

Azijnzuur 10 20 - o o + + +

Azijnzuur 25 20 - o + +

Azijnzuur 50 20 - o + +

Azijnzuur 100 23 - - o + +

Benzaldehyde elke 23 + o + + - + +

Benzine 23 + + + + o o + +

Benzol 100 23 + + o o o + +

Broom 23 - - - -

Chloor, gasvormig 100 23 - - o +

Chloor, vloeiend 100 23 - - -

Chloorbenzol 100 23 - o +

Chloroform 100 23 - - - o -

Chroomzuur 10 20 o - o + + +

Chroomzuur 20 23 - - - + - + +

Chroomzuur 50 20 - - - + - +

CKW o

Cyclohexane 100 23 + + + + + +

Cyclohexanon 100 23 + + + + +

Decahydronaphthlene 100 23 + + o + + +

Diethylether 100 23 + + o + +

Diisopropylether 100 23 o

Dimethylformamide 100 23 + + + + + +

Dioctylphtalaat 23 + + + + - + +

Ethylzuur techn. puur 23 + + o o o +

Freon 23 + +

Heptaan 100 23 + + + + + + + +

Kaliumpermanganaat � 6 23 - - - + + o + +

Keton + + + + + +

MethylethyIketon 100 23 + + o + - + +

MethylisobutyIketon 100 23 + + + + +

Mierenzuur 98 23 - - - + - + o

Motorolie 100 23 + + + + +

Nitrobenzol 100 23 + o + + - + +

Normale benzine 23 + + + +

Paraffi ne Olie 23 + + + + + + + +

Perchloroethylene 23 + + + o - + +

Petroleum 23 + + + + + + + +

Phenol ca. 70 23 - - - - + - +

Salpeterzuur 10 20 - - - + - + +

Salpeterzuur 50 23 - - - - - + -

Silicone Olie 23 + + + + + + + +

Spijsolie 23 o + +

Tetrachloorkoolstof 100 23 + + o + o - + +

Tolueen 100 23 + + + o - + +

Trichloorethyleen 100 23 + o o o o - + +

Water, koud + + + + +

Water, warm + o +

Waterstofperoxide 10 20 o  + + o +

Waterstofperoxide 30 23 - - + + o +

Xylol 100 23 + + + + o - + +

Zwavelkoolstof 100 23 + - + + - - + +

Zwavelzuur 10 20 - o - + - + o

Zwavelzuur 50 20 - - + - + -

Zwavelzuur 96 23 - - - - - + -

Deze gegevens betreffen globale richtwaarden. Deze dienen als materiaalspecifi caties te worden 
opgevat en vormen geen vervanging van een geschiktheidstest. Nadere informatie vindt u in 
onze technische specifi catiebladen.

+ = bestand 
o = beperkt bestand 
- = niet bestand

Tefzel® is een geregistreed 
handelsmerk van DuPont. 

 Chemische bestendigheid van verschillende kunststoffen

 In het dagelijks taalgebruik wordt voor uit E/TFE vervaardigde banden de benaming Tefzel®-band gebruikt. 
Naast Tefzel® van DuPont gebruikt HellermannTyton equivalente E/TFE grondstoffen van andere leveranciers. 
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 Bepaling van de minimale spankracht

De minimale spankracht is een doorslaggevend selectiecriterium voor 
bundelbanden. Deze waarde geeft aan hoe zwaar een bundelband 
kan worden belast. Deze minimale spankracht wordt conform de 
Military Specifi cation and Standards (USA) vastgesteld. 
In MIL-S-23190E zijn de testomstandigheden nauwkeurig bepaald:

• conditioneren van de te testen voorwerpen
• opbouw van de testapparatuur
• applicatie van de bundelband op een gedeelde testdoorn
• testsnelheid

Het testprocedé voor het vaststellen van de minimale 
spankracht

De bundelband wordt met geschikt 
verwerkingsgereedschap op een 
gedeelde testdoorn bevestigd.

De doornhelften worden met een 
gedefi nieerde snelheid uit elkaar 
bewogen.

Vervolgens wordt de kracht, waarbij 
de bundelband scheurt of het materiaal 
begint te vloeien, gemeten en geregistreerd. 
Deze waarde wordt in Newton (N) 
aangegeven. De testprogrammatuur zorgt 
vervolgens voor een grafi sche weergave 
zoals hieronder wordt weergegeven. 

[N] = [kg * m/s²]

De berekeningsformule voor de massa luidt:

massa = minimale spankracht/versnelling 
tengevolge van de zwaartekracht

Om een belasting van 53 kg aan te kunnen, moet de bundelband 
dus een minimale spankracht van 520 N hebben. In dit geval kan 
gekozen worden voor bijvoorbeeld het type T120R met een 
minimale spankracht 535 N. 

De versnelling tengevolge van de zwaartekracht bedraagt 9,81 m/s²:

massa = minimale spankracht [kg * m/s²]/9,81 [m/s²]

Bij een minimale spankracht van 225 N wordt de massa als volgt 
berekend:

massa = 225 [kg * m/s²]/9,81 [m/s²]

De eenheden m/s² heffen elkaar wederzijds op, waarna de eenheid 
[kg] voor de massa overblijft. De uitkomst is dus:

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

Een bundelband T50R met een minimale spankracht van 225 N kan 
met 22,9 kg worden belast. 

Omgekeerd kan met de benodigde belastbaarheid door een massa 
de minimale spankracht worden berekend:

minimale spankracht = massa * 9,81 [m/s²]

Als de bundelband bijv. met 53 kg moet worden belast, krijg je het 
volgende resultaat:

minimale spankracht =[53 kg] * 9,81 [m/s²] = 520 N

 Uitleg van het begrip minimale spankracht

Wat betekent een minimale spankracht van 225 N?

Om dit begrip te verduidelijken, dus met welke massa de 
 bundelband kan worden belast, wordt een voorbeeldcalculatie 
 gemaakt. De maateenheid van de massa is kg. Hieruit volgt 
dat de eenheid Newton [N] wordt weergegeven als:

K
ra

ch
t 

in
 N

20 testobjecten

Instel-
waarde 
225 N

225/9.81 kg = 22.9 kg

53 kg * 9.81 = 520 N

 Typisch meetprotocol van een T50R, vervaardigd uit PA66, met een minimale 
treksterkte van 225 N. 
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 7. De ideale opslagcondities zijn die van het Midden-Europese klimaat:

 5. Opslag zonder 
rechtstreekse 

warmtetoevoer!

 3. Niet blootstellen 
aan direct zonlicht!

 1. Gebruik de bundelbanden 
na het aanbreken van de verpakking 

binnen afzienbare tijd!

 Opslag van bundel- en bevestigingsbanden 
vervaardigd uit polyamide (PA)

HellermannTyton bundel- en bevestigingsbanden en 
bevestigingselementen worden vervaardigd uit hoogwaardig 
polyamide. Deze technische kunststof wordt hoofdzakelijk verwerkt 
in spuitgietprocessen, maar kan ook worden geëxtrudeerd. 

Polyamide is een hygroscopische kunststof.Dit betekent dat dit materiaal 
water opneemt, maar ook weer kan afgeven. Voor de optimale 
verwerking van de band is het belangrijk dat het materiaal zich met 
een vochtgehalte van ca. 2,5% in een evenwichtstoestand bevindt.

De originele verpakkingen van HellermannTyton zorgen ervoor dat 
het vochtgehalte in het materiaal constant blijft. Daarom is ook de 
opslag van onze producten in de originele verpakking belangrijk 
voor de kwaliteit van de bundelbanden. 

2. Bewaar bundelbanden 
altijd in de gesloten kunststofzak 
van polyethyleen! 

4. Bewaar de producten 
niet in het zonlicht zoals 
op de vensterbank! 

6. Voorkom contact met warmte, 
bijvoorbeeld verpakking 
niet op de verwarming leggen! 

23 °C  50% relatieve luchtvochtigheid 
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Materiaal

Aluminium- 
legering AL -40 °C tot +180 °C naturel 

(NA) – •   corrosiebestendig
•  antimagnetisch ja nee nee

Chloropreen CR -20 °C tot +80 °C zwart (BK) – •  weersbestendig
•  hoge treksterkte ja nee nee

Ethylene-Tetra-
fl uorineethyleen E/TFE -80 °C tot +170 °C blauw 

(BU) UL94 V0

•  bestand tegen radioactiviteit
•  UV-bestendig, niet hygroscopisch
•  goede chemische bestendigheid tegen zuren, 

basen en oxidatiemiddelen

ja nee nee

Polyamide 11 PA11 -40 °C tot +85 °C, 
(+105 °C, 500 h) zwart (BK) UL94 HB

•  bio-plastic, gewonnen uit plantaardige olie
•  zeer slagvast bij lage temperaturen
•  nauwelijks hygroscopisch
•  weersbestendig
•  goede chemische bestendigheid

ja ja nee

Polyamide 12 PA12 -40 °C tot +85 °C, 
(+105 °C, 500 h) zwart (BK) UL94 HB

•  goede chemische bestendigheid tegen zuren, 
basen en oxidatiemiddelen

•  UV-bestendig
ja ja nee

Polyamide 4.6 PA46
-40 °C tot +150 °C 
(5,000 h),
 +195 °C (500 h)

naturel 
(NA),
grijs 

(GY)**

UL94 V2
•  bestand tegen hoge temperaturen
•  zeer hygroscopisch
•  lagere rookemissie

ja ja ja

Polyamide 6 PA6 -40 °C tot +80 °C zwart (BK) UL94 V2 •  hoge treksterkte ja nee nee

Polyamide 6.6 PA66 -40 °C tot +85 °C, 
(+105 °C, 500 h)

zwart 
(BK), 

naturel 
(NA)

UL94 V2 •  hoge treksterkte ja ja nee

Polyamide 6.6 
glasvezelversterkt

PA66GF13
PA66GF15 -40 °C tot +105 °C zwart (BK) UL94 HB •  goede bestendigheid tegen smeermiddelen, 

brandstoffen, zout water en vele oplosmiddelen ja ja nee

Polyamide 6.6 
slagvast PA66HIR -40 °C tot +80 °C, 

(+105 °C, 500 h) zwart (BK) UL94 HB •  geringe brosheid
•  hogere fl exibiliteit bij lage temperaturen ja nee nee

Polyamide 6.6 
slagvast, scan black PA66HIR(S) -40 °C tot +80 °C, 

(+105 °C, 500 h) zwart (BK) UL94 HB •  geringe brosheid
•  hogere fl exibiliteit bij lage temperaturen ja ja nee

Polyamide 6.6 
slagvast,
hittebestendig

PA66HIRHS -40 °C tot +105 °C zwart (BK) UL94 HB
•  geringe brosheid
•  hogere fl exibiliteit bij lage temperaturen
•  hogere maximum temperatuur 

ja nee nee

Polyamide 6.6 
slagvast, 
hitte- en 
UV-bestendig

PA66HIRHSUV -40 °C tot +110 °C zwart (BK) UL94 HB

•  geringe brosheid
•  hogere fl exibiliteit bij lage temperaturen
•  hogere maximum temperatuur  
•  hoge treksterkte, UV-bestendig

ja ja nee

Polyamide 6.6
hittebestendig PA66HS -40 °C tot +105 °C

zwart 
(BK), 

naturel 
(NA)**

UL94 V2 •  hoge treksterkte
•  hogere maximum temperatuur ja ja nee

Polyamide 6.6 
hittebestendig
weersbestendig

PA66HSW -40 °C tot +105 °C zwart (BK) UL94 V2
•  hoge treksterkte
•  hogere maximum temperatuur
•  UV-bestendig

ja ja nee

Polyamide 6.6 
met metalen deeltjes PA66MP -40 °C tot +85 °C, 

(+105 °C, 500 h)
blauw 
(BU) UL94 HB •  hoge treksterkte ja ja nee

Tefzel® is een geregistreed handelsmerk van DuPont.
In het dagelijks taalgebruik wordt voor uit E/TFE vervaardigde banden 
de benaming Tefzel®-band gebruikt. Naast Tefzel® van DuPont 
gebruikt HellermannTyton equivalente E/TFE grondstoffen van andere 
leveranciers.
 

 *  Bij deze gegevens gaat het om globale richtwaarden. Deze dienen 
als materiaalspecifi caties te worden opgevat en vormen geen 
vervanging van een geschiktheidstest.

**  Andere kleuren op aanvraag.
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Material

Tefzel® is een geregistreed handelsmerk van DuPont.
In het dagelijks taalgebruik wordt voor uit E/TFE vervaardigde banden 
de benaming Tefzel®-band gebruikt. Naast Tefzel® van DuPont 
gebruikt HellermannTyton equivalente E/TFE grondstoffen van andere 
leveranciers.
 

 *  Bij deze gegevens gaat het om globale richtwaarden. Deze dienen 
als materiaalspecifi caties te worden opgevat en vormen geen 
vervanging van een geschiktheidstest.

**  Andere kleuren op aanvraag.

Polyamide 6.6 V0 PA66V0 -40 °C tot +85 °C wit (WH) UL94 V0 •  hoge treksterkte
•  lage rookemissie ja ja ja

Polyamide 6.6 V0 
High Oxygen Index PA66V0-HOI -40 °C tot +85 °C, 

(+105 °C, 500 h) wit (WH) UL94 V0 •  hoge treksterkte
•  lage rookemissie ja ja ja

Polyamide 6.6
UV-bestendig PA66W -40 °C tot +85 °C, 

(+105 °C, 500 h) zwart (BK) UL94 V2 •  hoge treksterkte
•  UV-bestendig ja ja nee

Polyamide 6 
slagvast PA6HIR -40 °C tot +80 °C zwart (BK) UL94 HB •  geringe brosheid

•  hogere fl exibiliteit bij lage temperaturen ja nee nee

Polyethyleen PE -40 °C tot +50 °C
zwart 
(BK),

grijs (GY)
UL94 HB

•  lage vochtabsorptie
•  goede chemische bestendigheid tegen de 

meeste zuren, alcohol en oliën
ja ja nee

Polyether-
etherketone PEEK -55 °C tot +240 °C beige 

(BGE) UL94 V0

•  bestand tegen radioactiviteit
•  UV-bestendig
•  niet hygroscopisch
•  goede chemische bestendigheid tegen zuren, 

basen en oxidatiemiddelen

ja ja ja

Polyolefi ne PO -40 °C tot +90 °C zwart (BK) UL94 V0 •  lage rookemissie ja ja ja

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

naturel 
(NA) UL94 HB

•  geringe brosheid
•  fl exibel bij lage temperaturen
•  niet hygroscopisch
•  goede schokbestendigheid

ja nee nee

Polypropyleen PP -40 °C tot +85 °C, 
(+105 °C, 500 h)

zwart 
(BK),

naturel 
(NA)**

UL94 HB
•  drijft op water
•  matige treksterkte
•  goede bestendigheid tegen organische zuren

ja ja nee

Polypropyleen,
Ethyleen-Propy-
leen-Dien-Terpoly-
mere-rubber 

PP, EPDM -20 °C tot +95 °C zwart (BK) UL94 HB
•  goede bestendigheid tegen hoge temperaturen
•  goede chemische bestendigheid
•  slijtvast

ja ja nee

Polyvinylchloride PVC -10 °C tot +70 °C

zwart 
(BK),

naturel 
(NA)

UL94 V0
•  lage vochtabsorptie
•  goede chemische bestendigheid tegen zuren, 

ethanol en olie
ja nee nee

Polyester SP -50 °C tot +150 °C zwart (BK) –
•  UV-bestendig
•  goede chemische bestendigheid tegen de 

meeste zuren, alkaliën en oliën
ja ja ja

Roestvaststaal
type SS304 of 
type SS316

SS304 of 
SS316 -80 °C tot +538 °C naturel 

(NA) – •  corrosiebestendig
•  antimagnetisch ja ja ja

Thermoplastisch 
polyurethaan TPU -40 °C tot +85 °C zwart (BK) UL94 HB

•  hoog elastisch, UV-bestendig
•  goede chemische bestendigheid tegen zuren, 

basen en oxidatiemiddelen
ja ja nee
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 One step to the web! 

 www.HellermannTyton.nl 

 Ontdek een wereld aan HellermannTyton-

producten op internet! 
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 Wetenswaardigheden over sluittechnieken van bundelbanden

HellermannTyton biedt u een groot aantal verschillende bundelbanden voor verschillende toepassingen. Dankzij de continue verbetering van 
onze producten en de steeds nieuwe markteisen zijn er verschillende sluittechnieken ontwikkeld. Hier volgt een korte beschrijving van de drie 
meest voorkomende sluittechnieken en hun eigenschappen. 

 Bundelbanden met kunststof sluittong

Deze sluittechniek wordt bij 90% van alle polyamide bundelbanden 
van HellermannTyton gebruikt. Om te kunnen voldoen aan diverse 
gebruiksdoeleinden bestaan er verschillende varianten van dit 
systeem, bijvoorbeeld hersluitbare uitvoeringen, uitvoeringen met 
vlakke kop en uitvoeringen met open sluitkop.

Het gaat hierbij om ééndelige bundelbanden, dus de sluittong wordt 
tijdens het spuitgietproces als een integraal deel van de bundelband 
aangebracht; dit zorgt voor extra spankracht.

Sluittechniek

Een mechanische verbinding wordt tot stand gebracht doordat de 
sluittong in de vertanding van de band grijpt en wordt geborgd. 
Hierdoor wordt de minimale treksterkte zoals in de specifi catiebladen 
wordt vermeld gerealiseerd. 

 Bundelbanden uit de KR-serie

Deze bundelband onderscheidt zich door de band zonder vertanding 
in combinatie met een uniek sluitprincipe. Met de KR-serie wordt 
door de afgeschuinde kop een bijzonder sterke bevestiging op het te 
bundelen object bereikt.

Sluittechniek

Deze gepatenteerde sluittechniek maakt gebruik van de goede 
dieptrekeigenschap van polyamide. Hier wordt de glasvezelversterkte 
pen (geel) met behulp van speciaal gereedschap (KR6/8 of KR8PNSE, 
zie hoofdstuk 6.2) in de band (rood) gedrukt. De band wordt met de 
pen in de sluitkop getrokken. De bundelband is daarmee vergrendeld 
in de betreffende positie en kan grote belastingen aan. 

 Bundelbanden uit de MBT-serie

De bundelbanden uit de MBT-serie zijn zonder vertanding uitgevoerd, 
de band wordt parallel aan de kop ingevoerd. Ze worden vervaardigd 
uit roestvast staal 304 en 316. Voor het aanspannen en afsnijden 
wordt het gereedschap MK9SST of KST-STG200 gebruikt.

Sluittechniek

De band wordt door middel van een kleine kogel in de sluitkop 
vergrendeld. De kogel klemt zich in de conisch toelopende  behuizing 
vast en vergendelt zo de band. Omdat de kogel een kleine  
afstand tot aan de klempositie moet afl eggen, is deze bundelband 
niet  geschikt voor starre objecten zoals buizen. De zogenaamde 
 terugslag (zie tekening) kan niet door het infl exibele materiaal 
 worden gecompenseerd. Om starre objecten toch te kunnen fi xeren, 
kan bijvoorbeeld een elastomeerprofi el als buffer tussen band en 
bundelproduct kunnen worden gelegd om deze terugslag te 
 compenseren. Deze sluittechniek maakt minimale treksterktes tot 
7.000 Newton mogelijk. 
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Handgereedschappen voor kunstof bundelbanden

MK10-SB MK20, MK21 MK3SP

MK7 MK7HT

MK6 MK9 MK9HT

EVO7 / EVO7SP

MK3PNSP2

MK7P

MK9P

Handgereedschappen voor KR-serie

KR6/8 KR8PNSE

Handgereedschappen voor metalen bundelbanden

MK9SST MK9PSST

MTT4HDT KST-STG200. THT

Handgereedschappen voor metalen bundelbanden

 zie pagina 446.  zie pagina 446.  zie pagina 447.  zie pagina 447. 

 zie pagina 448.  zie pagina 449.  zie pagina 449.  zie pagina 450. 

 zie pagina 451.  zie pagina 451.  zie pagina 452.  zie pagina 453. 

 zie pagina 454.  zie pagina 454.  zie pagina 455.  zie pagina 455. 

 zie pagina 456.  zie pagina 456.  zie pagina 457.  zie pagina 457. 
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 Schema voor selectie van gereedschap 

 ja 

 nee 

� 4,8 mm

� 4,8 mm

� 4,8 mm

 ja 

 nee 

� 4,8 mm

 ja 

= 2,5 mm

= 4,5 mm

 ja 

 nee 

 Bundelbanden  Eigenschappen  Gereedschap  Pagina 

 Standaard 
bundel-
banden 

 Bundel-
banden 
KR-Serie 

 bandbreedte 

 bandbreedte 

 bandbreedte 

 bandbreedte 

 Apparaat 
moet 

automatisch 
afsnijden 

 pneumatisch 

 elektrisch 

 pneumatisch 

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

 Metalen 
bundel-
banden 

MK9PSST

MK9SST

MTT4

THT

KST-STG200

HDT

 ja  pneumatisch 

 bandbreedte 

 bandbreedte  nee 

 ja � 16,0 mm

� 13,0 mm

� 16,0 mm

� 12,3 mm

� 12,0 mm

� 7,9 mm

 nee 

 Apparaat 
moet 

automatisch 
afsnijden 

 bandbreedte 

446

446

447

453

446

446

450

448

449

451

451

452

434

438

454

454

447

449

455

455

457

457

456

456
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