
Oplossingen in 
Fluorkunststoffen



Slangen, tubing

Uitmuntende chemische resistentie,  
hoog temperatuurbereik, lage 
wrijvings coëfficiënt, géén aanhechting.

 y PTFE
 y FEP
 y PFA
 y PVDF
 y THV

Krimpslangen,  
draad, kabel & vezel

Veelal gebruikt als beschermmantel 
tegen agressieve chemicaliën, 
vocht en/of hoge temperaturen.

 y PTFE
 y FEP
 y PTFE/FEP
 y Kynar

Cleanroom en  
medische tubing

Productie en verpakking in cleanroom, 
kwalitatief hoogwaardige producten. 
Volgens ISO 14644-1, klasse 8, 7 en 6.

 y PTFE
 y PFA
 y PUR
 y PA
 y PEBAX
 y Siliconen

Halffabrikaten

Leverbaar in plaat, staf, buis en folie. 
Tevens beschikbaar met vulstoffen als 
glas, kool, CaF2, Grafiet, MoS2, Brons, 
RVS, Wollastonite, Ekonol®, Mica en PI.

 y PTFE
 y PFA
 y PCTFE
 y ETFE
 y ECTFE
 y PVDF
 y PA, POM, PET
 y THV

3D printing

3D filamenten verkrijgbaar in  
diameter 1,75 en/of 2,85 mm.

 y FEP 
 y PLA
 y ABS
 y PETG
 y ASA
 y PLLA
 y PCL (99% en 100% pure)
 y PEI (Ultem 1010)
 y PEEK
 y PPSU

PTFE Glasweefsel  
banden & tapes

Goede anti-aanhechtingeigenschappen, 
hoog temperatuurbereik. Leverbaar op 
rollen, vellen en transportbanden.

 y PTFE Glasweefselfolie
 y PTFE antistatisch
 y Siliconen Glasweefseldoek
 y PTFE tape, éénzijdig zelfklevend
 y UHMPE tape

Eindproducten

Klantspecifieke producten voor 
nagenoeg elke (kritische) toepassing uit 
high performance kunststoffen en 
fluorkunststoffen.

 y Balgen
 y Ringen
 y Membranen
 y Glijplaten
 y Spuitgietdelen
 y Afdichtingen

Hogedrukslangen

De keuze bij kritische omgevings-
factoren als hoge temperatuur en 
agressieve media. Voorzien van enkele 
of dubbele RVS omvlechting en/of PVC, 
Hytrel of siliconen/rubber mantel.

 y PTFE
 y PFA
 y ETFE
 y RVS

 y ETFE
 y ECTFE
 y PCTFE
 y Rulon®

 y Polyolefin
 y PEEK
 y Viton

 y LDPE, MDPE, HDPE
 y PVC
 y FEP
 y Co-extrusie HDPE/LDPE
 y PP
 y PI

 y Viton
 y PTFE, type TFM
 y Poreuze PTFE
 y ePTFE
 y PEEK
 y Zedex®

 y Kapton®

 y Rulon®

Overige

 y Pasta
 y FluoroEtch® etsmiddel
 y Pakkingskoord
 y Garen
 y ePTFE afdichtingsband 

Onze aanvullende diensten

 y Zagen
 y Vormen
 y Draaien
 y Frezen
 y Lassen

 y Coaten
 y Lamineren
 y Assembleren
 y Snijden



Lucht- en ruimtevaart

Producten conform nationale en 
internationale standaarden als BS EN 
ISO AS 9100 rev.C.          

Olie & Gas/Petrochemie

Fluorkunststoffen en high performance 
kunststoffen worden veel gebruikt in 
de chemie door hun hoge chemische 
resistentie en temperatuurbestendigheid.

Machine- en 
apparatenbouw

Toepassingen in deze industrie zijn 
zeer uiteenlopend. Vrijwel elk product 
op maat leverbaar.

Halfgeleider

Materialen die chemisch inert zijn en 
hydrofobe eigenschappen hebben, 
vinden vaak hun toepassing in de 
semi-conductor en high-tech industrie.

Farmacie &  
Medische industrie

Fluorkunststof materialen worden 
hierbij onder andere gekozen om 
hun zuivere, gladde, niet-giftige 
en niet-allergene eigenschappen.  
Onze producten voldoen aan ISO 
13485-2016 en USP klasse VI.

Automobiel industrie

In de veeleisende automotive industrie 
kennen de fluoroplastics vele 
toepassingen. Onze producten zijn ISO/
TS16949 gecertificeerd.

 y Slangen
 y Sensoren
 y Katalysatoren

Offshore

Een vereiste in de offshore is dat 
materialen hun uitzonderlijke 
materiaaleigenschappen dienen te 
behouden, zelfs bij blootstelling 
aan verhoogde temperaturen en 
agressieve brandstoffen. 

Verpakking & 
Voedingsindustrie

Binnen deze industrie gelden strenge 
eisen met betrekking tot hygiëne. 
Door de lage wrijvingscoëfficiënt 
van fluorkunststof producten wordt 
contaminatie tot een minimum beperkt. 
Volgens FDA en/of 2010/2011 norm.

Constructie (bouw)

Onze producten worden veel toegepast 
in constructies vanwege de goede 
weerstand tegen slijtage door 
weersinvloeden, UV-weerstand en/of 
hoge temperaturen.

Elektronica

De hoge gebruikstemperatuur, lage 
wrijvingscoëfficiënt, lage diëlectrische 
constante, hoge doorslagspanning en 
treksterkte maken fluorkunststoffen 
zeer geschikt voor diverse elektrische 
(isolatie) toepassingen.



Onze engineers adviseren u optimaal over de mogelijkheden 
en toepassingen van hoogwaardige kunststoffen. Dat kan 
beginnen met advies over de grondstofkeuze of compound 
tot aan optimalisatie van uw fabricageproces. Op vrijwel 
elke vraag op kunststofgebied weten wij een oplossing. 
Uw probleem is onze uitdaging! En dat is ook wat Polyfluor 
Plastics uniek maakt. Het komt niet vaak voor dat wij een 
antwoord schuldig moeten blijven. Als de oplossing een 
klantspecifiek product is, zorgen wij ervoor dat het wordt 
ontworpen, gefabriceerd, getest en geleverd. Indien 
gewenst, leggen wij het lokaal op voorraad en leveren we 
zodra u het nodig heeft. 

Veel producten kunnen wij leveren uit voorraad: 
van grondstof tot eindproduct. Wij hebben het grootste 
assortiment in de Benelux van fluorkunststof slangen, 
hogedrukslangen, krimpslangen en cleanroom slangen. 
Maar we hebben ook altijd op voorraad halffabrikaat: 
plaat, staf, buis en folie en PTFE glasdoek tapes en banden.  
Neem contact met ons op.

Ruim 35 jaar leveren wij aan de industrie en kunt u bij ons 
terecht met al uw vragen op het gebied van kunststoffen. 
Onze focus ligt daarbij op fluorkunststoffen zoals PTFE, 
FEP, PFA, PVDF, ETFE, ECTFE, THV en PCTFE en andere 
technische hoogwaardige kunststoffen als PEEK en 
Polyimide. 

Polyfluor Plastics is dé fluorkunststof specialist in de 
Benelux.  Door onze specialistische kennis op kunststof-
gebied kunnen we ook goed adviseren over andere 
materialen zoals POM, PA, PETG, PE, PC, PUR en silicone. 
Wij zijn trots op ons klantenbestand dat varieert van 
kleine machinebouwer tot de grootste multinationals. 
Polyfluor levert wereldwijd.

Wij bieden 
oplossingen!

Over 
Polyfluor

Engineering & Manufacturing Services



Kijk voor ons complete assortiment op www.polyfluor.nl



Polyfluor Plastics bv 

Minervum 7006, 

NL-4817 ZL Breda
 +31 (0)76 7920000   

 info@polyfluor.nl   
 www.polyfluor.nl

 www.ptfe.nl


