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Självsläckande för byggdelar från 1,5 mm väggtjocklek 

KRAIBURG TPE erbjuder ett brett sortiment av UL94 V0-listade 

halogenfria termoplastiska elastomerer 

 

KRAIBURG TPE möter den stigande efterfrågan av flamtåliga termo-

plastiska elastomerer med ett brett sortiment av THERMOLAST
®
 K-

typer för de strängaste brandskyddskraven. På de nyligen hållna 

branschmässorna Elmia Polymer i Sverige, Plastpol i Polen samt 

Plast 2018 i Italien presenterade tillverkaren sin breda produktportfölj. 

 

Redan vid brand i en mindre mängd termoplastiskt material kan elden 

spridas och snabbt orsaka omfattande skador. Tidigare har man därför ofta 

satt in halogenhaltiga flamskyddsmedel (FR), men dessa kan vid bränder 

påverka personer, inventarier och byggnader som drabbas på ett 

hälsofarligt sätt. Det handlar i första hand om tjock rök som kan förvilla 

människor som befinner sig i lokalerna samt orsaka giftiga ångor resp. 

korrosiva brandgaser, som förutom hälsofarorna även kan utgöra fara för 

det strukturella byggnadsmaterialet. Dessutom anses halogenernas 

korrosivitet vara problematisk när det gäller att bevara materialegenskaper 

vid återvinning, t.ex. av gamla fordon. 

 

Därför arbetar KRAIBURG TPE kontinuerligt med att utöka sitt sortiment av 

självsläckande termoplastiska elastomerer (TPE) med halogenfri 

flamskyddsformulering (HFFR). Materialen uppfyller föreskrifterna i UL94, 

vilket innebär att de reagerar självsläckande och inte bildar några 

brinnande droppar vid bränder. Materialen har certifierats för alla 

tillgängliga hårdhetsgrader samt för alla infärgningar som genomförs hos 

KRAIBURG TPE. 
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Dessutom bidrar halogenfriheten enligt IEC 61249-2-21 till att minimera 

bildandet av skadliga brandgaser betydligt. Därmed uppfyller de 

flamskyddade sammansättningarna från KRAIBURG TPE de strängaste 

brandskyddskraven, inklusive den europeiska byggproduktförordningen 

(EU/305/2011) och EN45545 för brandskydd i järnvägsfordon. 

 

Höjdpunkterna i sortimentet av THERMOLAST K HFFR-typer är följande 

serier: 

 Sammansättningsserie FR1: Formgjutnings- och extruderings-

sammansättningar med god vidhäftning mot polypropen och UL94 V0-

klassificering från 3 mm väggtjocklek 

 Sammansättningsserie FR2: Utvecklad särskilt för delar med tunna 

väggar med UL94 V0-klassificering från 1,5 mm väggtjocklek och med 

god vidhäftning mot polypropen 

 

Dessutom erbjuder KRAIBURG TPE en rad HFFR-specialsamman-

sättningar som är konstruerade särskilt för direkt vidhäftning mot polära 

termoplaster som ABS, PC och utvalda polyamidtyper. 

 

– Vårt halogenfria flamskydds-TPE-sortiment kan användas för många 

ändamål för flamtåliga flerkomponentsbyggdelar, med attraktiva haptiska 

egenskaper som Soft Touch och greppbarhet, betonar Dirk Butschkau, 

Product Marketing Manager EMEA hos KRAIBURG TPE.  

 

Typiska användningsområden är elteknik och elektronik, inklusive 

kontaktdon, kopplingsdosor och underputsdosor. Ytterligare användnings-

områden är kabelmantlingar, kabelgenomföringar och kabelhållare, men 

även möbelkomponenter, dörr- och fönstertätningar. 

De naturfärgade sammansättningarna kan utan problem färgas in och har 

utmärkt färgstabilitet. Produkterna tillverkas i samtliga KRAIBURG TPE-

anläggningar i USA, Tyskland och Malaysia och kan levereras vart som 

helst i hela världen. 
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– Vårt breda sortiment av halogenfria flamtåliga TPE visar vår marknads- 

och kundorienterade utvecklingskompetens vad gäller material 

konstruerade för att kunna förverkliga innovativa och anspråksfulla 

produktidéer. Ett utmärkt exempel på detta är det banbrytande 

ledningsgenomföringssystemet från vår kund CONTA-CLIP, säger Franz 

Hinterecker, VD för KRAIBURG TPE. 

 

Om KRAIBURG TPE 

KRAIBURG TPE (www.kraiburg-tpe.com) är en globalt agerande tillverkare 

av termoplastiska elastomerer. Startat 2001 som dotterbolag till den 

traditionsrika företagsgruppen KRAIBURG, grundat 1947, intog 

KRAIBURG TPE från början en pionjärroll. Med produktionsanläggningar i 

Tyskland, USA och Malaysia erbjuder företaget en bred portfölj av 

compounds för användning inom automobil-, industri- och 

konsumentsektorn samt för strängt reglerad medicinsk tillämpning. De 

kända produktlinjerna THERMOLAST
®
, COPEC

®
, HIPEX

®
 och For Tec E

®
 

används för formgjutning och extrudering och ger tillverkarna talrika 

fördelar i fråga om bearbetning och produktdesign. Närheten till kunderna i 

hela världen, den höga innovationskraften med kundanpassade 

produktlösningar utmärker KRAIBURG TPE tillsammans med tillförlitlig 

service. Företaget är på sitt huvudsäte i Tyskland certifierat enligt ISO 

50001 samt på alla etableringsorter i hela världen enligt ISO 9001 och ISO 

14001. Under 2017 omsatte KRAIBURG TPE, med 620 medarbetare 

världen runt, 178 miljoner Euro. 

 

 

http://www.kraiburg-tpe.com/
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(Foto: © 2018 KRAIBURG TPE) 

  



 

Pressmeddelande 
Brett sortiment av halogenfria termoplastiska elastomerer 

Waldkraiburg, juni 2018 

Sida 5 av 5 

 
 

 

KRAIBURG TPE erbjuder ett brett sortiment av UL94 V0-listade 

halogenfria termoplastiska elastomerer. (Foto: © 2018 CONTA-CLIP) 

 

 

Denna pressrelease och motsvarande bilder kan laddas ner från 

www.PressReleaseFinder.com. 

Vill du ha högupplösta bilder kontakta Siria Nielsen på email  

(snielsen@emg-pr.com, +31 164 317 036). 
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