Skräddarsydda
högkvalitetskomponenter

PTFE och High Tech-lösningar i plast

Varför PTFE
– och Acoplastic?

Sedan 1969 har vi specialiserat oss på att skräddarsy PTFE-recept och konstruktionsplast till danska och internationella
industriverksamheter. Som aktiv medspelare fokuserar vi på att utveckla recept, logistik, dokumentation och service
så att vi löpande bidrar till att stärka din verksamhet. Vi vill vara ”veven” i din produktionsapparat som alltid är
pålitlig och genererar mervärde.
PEEK – Ett High Tech-alternativ
Acoplastic har stor erfarenhet inom utveckling och framställning av materialet PEEK som är ett High Tech-alternativ
inom konstruktionselement i plast. Det konstruktionsstabila
materialet tål extrema temperaturer. Dessutom har PEEK en
mycket låg vattenabsorption och kan leva upp till de strängaste
kraven inom livsmedelsindustrin.
• Formstabilt – extremt god böjnings- och dragstyrka samt
god dimensionsstabilitet. Denna egenskap består vid höga
temperaturer.

Godkännanden för råmaterial där vi
bl.a. efterlever följande:
PTFE samlar många unika egenskaper i en lösning
• M
 inimal friktion – kan exempelvis användas som
roterande del i en maskin
• G
 lidfunktion (nonstick-yta) – ändamålsenligt som
kullager, glidelement m.m.
• Självsmörjande egenskaper
• Hög kemisk resistens
• Bryts inte ned av UV-ljus

• Arbetstemperatur mellan ÷ 60 °C upp till 250 °C.

• Arbetstemperatur mellan ÷ 100 °C upp till 260 °C

PEEK kan levereras med olika tillsatser för att tilldela materialet
ytterligare egenskaper, exempelvis PTFE, kol, kolfiber och
grafit.

• A
 nvändbart i inbyggda system inom t.ex.
livsmedelsindustrin samt till miljöprovtagningar

Andra starka alternativ
Förutom PTFE och PEEK bearbetar Acoplastic även en rad
andra High Tech plasttyper – samtliga med unika fördelar och
egenskaper. Dessa inkluderar bl.a.:

Certifieringar
DS/EN - ISO 9001:2015

WRAS • REACH • ROHS • EU/10-2011 •
EC/1935-2004 • EC/2023-2006 • FDA
Production Part Approval Process (PPAP)
Acoplastic erbjuder PPAP, där vi enligt dina
krav specificerar och dokumenterar processduglighet samt kvalitetskontroll genom vår
produktionsapparat. Detta ökar insynen av
leveransen och säkrar att ämnets prestanda
och kvalitet alltid lever upp till dina förväntningar.

• Å
 ldersbeständigt (lång funktions-/livslängd) – kan
användas på platser med minimal tillgänglighet, t.ex.
i slutna system.

Industriarmaturer

Pumpar

Maskiner till
livsmedel

Ventiler

• PVDF/PCTFE – Andra fluorplaster lämpade för exempelvis
elektronisk mätutrustning.
• PSU – Står emot strålning, höga temperaturer och har god
kemisk resistens.

Acoplastic A/S

• PPS – Lämpligt till mekaniska delar i frätande miljöer samt
vid höga temperaturer.

3000 Helsingør

Hos Acoplastic bearbetar vi om alla typer av plastmaterial till
färdiga maskindelar efter dina önskemål.

Elektroniska
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“Med en öppen tillgång till design och
utveckling kan vi hjälpa till att minimera dina
utvecklingskostnader – även vid framställning
av högkvalitetsprodukter i mindre serier.”

Stärk produktutvecklingen
– lita på Acoplastics kompetenser i produktens alla faser och detaljer

Acoplastic har över 47 års erfarenhet av utveckling av specialkomponenter i PTFE och High Tech plastmaterial till bl.a.
elektronisk mätutrustning, pumpar, livsmedelsmaskiner, läkemedelsutrustning, ventiler och armaturer.

Kvalitet som kan ses, kännas
och mätas – inte minst på slutresultatet
Framställning

Rådgivning är vårt viktigaste recept
Dialog och sparring öppnar upp för nya möjligheter och leder
till effektivare lösningar. Vårt mål är att tillföra värde till din
produktion genom kompetent sparring, rådgivning och slutlig
framställning. Du kan lita på våra specialkompetenser från
idéutveckling ända till leverans av det färdiga ämnet.

Över 250 recept på 47 år
Acoplastic finjusterar framställningsprocessen efter ditt syfte
med kundspecifika PTFE-recept.
Detta gör vi bl.a. genom att tillsätta olika tillsatsämnen och
additiver som glas, kol, kolfiber, keramik, ekonol och grafit eller
metalliska komponenter som rostfritt stål eller brons.

PTFE från egen moulding-avdelning
Med vår egen moulding-avdelning styr vi till 100 % på
samtliga parametrar och kan förädla din produkt på en långt
högre nivå. Förutom compounds till egen produktion levererar
Acoplastic bl.a. även PTFE till försäljning som halvfabrikat,
Acoflon® (vårt eget varumärke) samt PTFE-smörjpasta på
beställning.

Kontroll och dokumentation
Under hela produktionsprocessen utförs visuell och mekanisk
kontroll på samtliga nivåer – från råmaterialframställningen
och bearbetningen till slutinspektion och utgångskontroll.
Vi säkerställer att alla ämnen uppfyller dina kvalitets- och
dokumentationskrav, så att de direkt kan ingå i din produktionslinje.

Idémognad med fokus på pris/kvalitet
Acoplastic har varit med och utvecklat hundratals innovativa
lösningar baserade på PTFE (polytetrafluoretylen) och High Tech
plastmaterial (t.ex. PEEK, PPS, HDPE). Vår kunskap och erfarenhet
är din garanti för att uppnå den bästa kombinationen av pris
och kvalitet. Med en öppen tillgång till design och utveckling
kan vi hjälpa till att minimera dina utvecklingskostnader – både
vid framställning av högkvalitetsprodukter i större och mindre
serier och vid prototyper eller mindre testserier.

Dokumenterad kvalitet i alla led
I vår kvalitetskedja finns endast plats för de starkaste leden.
Detta gäller hela vägen från råvaruleverantörer till transportörer.
Men de hårdaste kraven ställer vi på oss själva. I produktionen
har vi bl.a. infört en rad procedurer enligt ISO 9001, vilket
säkerställer kvaliteten och spårbarheten av framställda ämnen.
Vi kan också anpassa kvalitetsprocessen i samarbete med dig,
så att den på alla punkter överensstämmer med processbeskrivningen din verksamhet tillämpar. Detta ger den ytterligare
fördelen att våra leveranser kan ingå direkt i din produktionslinje utan ytterligare kontroll.

Bearbetning med minimala toleranser
Vår högteknologiska maskinpark och våra erfarna medarbetare arbetar dagligen med toleranser på +/- 22 µm och Ra <
0,8. De unika ytorna ger dig betydande konkurrensfördelar,
exempelvis när det rör sig om maskindelar, packningar och
bussningar i större serier.
Vi bearbetar främst ämnen framställda i PTFE samt moderna
High Tech plastmaterial som PEEK – den perfekta lösningen
till produkter där det inte är möjligt att uteslutande använda
metalldelar eller när det är extremt höga krav på materialets
egenskaper och resistens.

Kort och exakt leveranstid
Acoplastic skapar lösningar som får din produktion att flyta
bättre och snabbare. Vi kan normalt leverera ett par veckor
efter den slutliga orderläggningen – och vid brådskande
ärenden ännu snabbare.

Det rätta materialvalet
När vi känner till produktens kontext och tekniska specifikationer, vet vi även precis vilket material som bäst kan lösa
uppgiften. Analysen baseras främst på en värdering av själva
grundmaterialet samt erfarenhet av materialet under givna
förhållanden. Genom ett nära samarbete med några av världens
mest innovativa råvaruleverantörer kan vi uppnå just de materialegenskaper som du är i behov av.
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