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Materialen

Een introductie in een groep bijzonder veelzijdige materialen

De unieke eigenschappen van
thermoplastische elastomeren
Thermoplastische elastomeren behoren tot de meest diverse kunststoffen binnen de kunststofverwerkende
industrie. Het kenmerk van thermoplastische elastomeren is dat het bij kamertemperaturen elastisch
(elastiek/rubberachtig) is en dat het na verhitting week (vloeibaar) wordt waardoor het gemakkelijk in een
vorm te gieten is. Na afkoeling behoudt het deze nieuwe vorm. In dit artikel geven we een overzicht van de
verschillende thermoplastische elastomeren en hun eigenschappen.
Door Antoine Sonnega
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