
Hvorfor PTFE
– og Acoplastic?

Siden 1969 har vi specialiseret os i at skræddersy PTFE recepturer og konstruktionsplast til danske og internationale 
industrivirksomheder. Som aktiv medspiller fokuserer vi på at udvikle recepturer, logistik, dokumentation og service, 
så vi løbende bidrager til at styrke din forretning. Vi vil være den “krumtap” i dit produktionsapparat, der altid er 
pålidelig og genererer merværdi.
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PEEK – Et High Tech alternativ
Acoplastic har stor erfaring med udvikling og fremstilling 
af materialet PEEK, som er et High Tech alternativ inden for 
konstruktionsdele i plast. Det konstruktionsstabile materiale 
tåler ekstreme temperaturer. Desuden har PEEK en meget lav 
vandabsorption og kan leve op til de strengeste krav inden for 
fødevareerklæringer.

•  Formstabilt – særdeles god bøjnings- og trækstyrke samt en
god dimensionsstabilitet. Denne egenskab bevares ved høje
temperaturer.

•  Arbejdstemperatur mellem ÷60°C op til 250 °C.

PEEK kan leveres med forskellige additiver m.m. for at tilføje 
egenskaber til materialet. Eks. PTFE, kul, carbon fibre og grafit. 

Andre stærke alternativer 
Foruden PTFE og PEEK bearbejder Acoplastic også en række 
andre High Tech plasttyper – hver med deres unikke fordele og 
egenskaber. Det gælder bl.a.:

•  PVDF/PCTFE – Andre fluorplaster velegnet til bl.a.
elektronisk måleudstyr.

•  PSU – Modstår stråling, høje temperaturer og god kemisk
resistens.

•  PPS – Velegnet til mekaniske dele i ætsende miljøer samt
høj temperatur.

Hos Acoplastic bearbejder vi alle typer af plastmaterialer om 
til færdige maskindele efter dine ønsker.

PTFE samler mange unikke egenskaber i én løsning

•  Minimal friktion – kan fx sidde som roterende del i en
given maskine

•  Slip let funktion (nonstick overflade) – velegnet som
lejer, glideelementer m.v.

•  Selvsmørende egenskaber

•  Stor kemisk resistents

•  Nedbrydes ikke af UV-lys

•  Arbejdstemperatur mellem ÷100°C op til 260 °C

•  Velegnet til indbygningssystemer i fx fødevareindustrien
samt til miljøprøvetagninger

•  Ældningsbestandigt (lang funktions-/levetid) – kan
anvendes på steder med minimal tilgængelighed, fx i
lukkede systemer

Certifikater 
DS/EN - ISO 9001:2015

Godkendelser på råmaterialer hvor vi 
bl.a. efterlever følgende;

WRAS • REACH • ROHS • EU/10-2011 • 
EC/1935-2004 • EC/2023-2006 • FDA

Production Part Approval Process (PPAP) 
Acoplastic tilbyder PPAP, hvor vi efter dine 
krav specificerer og dokumenterer proces-
sernes kapabilitet samt kvalitetskontrollen 
gennem vores produktionsapparat. Det øger 
gennemsigtigheden af leverancen og sikrer, 
at emnets performance og kvalitet altid 
lever op til dine forventninger.



“Med en knivskarp tilgang til design og  
udvikling er vi i stand til at minimere dine 
udviklingsomkostninger – også når det gælder 
fremstilling af højkvalitetsprodukter i mindre 
serier” 

Kvalitet der kan ses, føles og måles
– ikke mindst på bundlinjen

Fremstilling

PTFE fra egen Moulding-afdeling
Med egen Moulding-afdeling har vi 100 % styr på samtlige  
parametre, og kan forædle dit produkt på et meget højt  
niveau. Foruden Compounds til egenproduktion leverer  
Acoplastic også PTFE til salg som halvfabrikata, fx Acoflon® 
(vores eget varemærke) samt PTFE smørepasta efter opgave.

Bearbejdning med minimale tolerancer
Vores højteknologiske maskinpark og erfarne medarbejdere 
opererer dagligt med tolerancer på +/- 22 µm og Ra<0,8. De 
unikke overflader giver dig betydelige konkurrencefordele, fx 
når det drejer sig om maskindele, pakninger og bøsninger i 
større serier. 
Vi bearbejder primært emner fremstillet i PTFE samt moderne 
High Tech plastmaterialer som PEEK – den perfekte løsning til 
produkter, hvor der ikke udelukkende kan anvendes metaldele, 
eller hvor der er ekstremt høje krav til materialets egenskaber 
og resistens.

Kontrol og dokumentation
Under hele produktionsprocessen er der løbende visuel og me-
kanisk kontrol på alle niveauer – fra råmaterialefremstilling og 
bearbejdning til slutinspektion og udgangskontrol. Vi sikrer, at 
alle emner lever op til dine kvalitets- og dokumentationskrav, 
så de kan indgå direkte i din produktionslinje. 

Korte og præcise leveringstider
Acoplastic skaber løsninger, der får din produktion til at glide 
bedre og hurtigere. Vi kan typisk levere et par uger efter den 
endelige ordreafgivelse – og ved hastesager endnu hurtigere. 

Styrk produktudviklingen
– træk på Acoplastics kompetencer i alle produktets faser og detaljer

Rådgivning er vores vigtigste receptur
Dialog og sparring åbner nye muligheder og fører til mere 
effektive løsninger. Vores mål er at tilføre værdi til din produk- 
tion gennem kompetent sparring, rådgivning og endelig frem-
stilling. Du kan trække på vores specialkompetencer lige fra 
idéudvikling til levering af færdigt emne. 

Idé-modning med fokus på pris/kvalitet
Hos Acoplastic har vi været med til at udvikle hundredvis af 
innovative løsninger baseret på PTFE (polytetrafluorethylen) og 
High Tech plast (ex. PEEK, PPS, HDPE). Vores viden og erfaring 
er din garanti for at opnå den bedste kombination af pris og 
kvalitet. Med en knivskarp tilgang til design og udvikling er vi i 
stand til at minimere dine udviklingsomkostninger – både ved 
fremstilling af højkvalitetsprodukter i større eller mindre serier 
og ved prototyper eller mindre testserier.

Det rette materialevalg
Når vi kender produktets kontekst og tekniske specifikationer, 
ved vi også præcist hvilket materiale, der bedst kan løse 
opgaven. Analysen baseres primært på en vurdering af selve 
grundmaterialet samt erfaringer med materialet under de givne 
konditioner. Gennem et tæt samarbejde med nogle af verdens 
mest innovative råvareleverandører kan vi opnå netop de mate-
rialeegenskaber, der er behov for. 

Over 250 recepturer på 47 år
Acoplastic finjusterer fremstillingsprocessen til dit formål med 
kundespecifikke PTFE recepturer.
Det gør vi bl.a. ved at tilføre forskellige tilsætningsstoffer og 
additiver som glas, kul, carbon fibre, keramik, ekonol og grafit 
eller metalliske komponenter som rustfrit stål og bronze.

Dokumenteret kvalitet i alle led
I vores kvalitetskæde er der kun plads til de stærkeste led. Det 
gælder lige fra råvareleverandører til transportører. Men de 
strengeste krav stiller vi til os selv. I produktionen har vi bl.a. 
indført en række procedurer, herunder ISO 9001, som sikrer 
kvaliteten og sporbarheden af de fremstillede emner. Kvalitets-
processen kan vi også tilrettelægge i samarbejde med dig, så 
den på alle punkter overholder din virksomheds beskrevne pro-
cedurer. Det giver den yderligere fordel, at vores leverancer kan 
indgå direkte i dine produktionslinjer uden yderligere kontrol.

Acoplastic har over 47 års erfaring med at udvikle specialkomponenter i PTFE og High Tech plast til bl.a. elektronisk 
måleudstyr, pumper, fødevaremaskiner, pharma-udstyr, ventiler og armaturer.
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