
 

PC – Policarbonat 

 
Caracteristici principale: 

➢ rezistenţă mecanică: 60 – 65 MPa, (la curgere, la rupere), 

➢ tenacitate mare, rezistenţă foarte bună la şoc chiar la temperaturi joase: nu se rupe, 

➢ stabilitate dimensională bună, 

➢ prelucrabilitate bună, 

➢ interval larg de temperatură de utilizare: - 60ºC până la +115ºC, 

➢ duritate (Rockwell): M70 – M75, 

➢ proprietăţi bune de alunecare: μ = 0,25 – 0,45 (alunecare uscată pe oţel rectificat), 

➢ capacitate bună de amortizare mecanică, 

➢ se poate termoforma, maleabilitate bună, 

➢ este neutru fiziologic, poate fi în contact cu alimente şi cu medicamente, 

➢ sarcina maximă la o deformare de 1%: 17 MPa, 

➢ densitate: 1,2 kg/dm³. 

 

Domenii de utilizare 

Elemente de aparate de precizie, piese în contact cu alimente, instalaţii medicale şi farmaceutice, 

geamuri de securitate, carcase, materiale de construcţii, panouri publicitare, staţii de autobuze, 

elemente izolatoare, etc. 

 

Produse pentru utilizare industrială – fără proprietăţi optice 

PC 1000 

PC GF 20 

 

Produse pentru construcţii – cu proprietăţi optice 

PC clear 099 

PC clear 099 FR 

PC white 130 

PC white 150 

PC clear 099 AR 

PC clear longlife 2099 

PC clear longlife 2099 RH 

PC longlife bronze 2850 

PC longlife grey 2760 

PC longlife white 2130 

PC longlife white 2150 

PC DC 8099 

 

 

 

 

 

 



 

PLĂCI DIN POLICARBONAT (PC) PENTRU CONSTRUCŢII ŞI RECLAME 

PC  clear 099 

clar, transparent;  

Grosimea [mm] Toleranţe la grosime [mm] 
Masa (1) [kg/buc.] 

1250 x 2050 2050 x 3050 

1 ± 0,1 ● 3,07 ● 7,50 

1,5 ± 0,15 ● 4,60 ● 11,26 

2 ± 0,2 ● 6,15 ● 15,00 

3 ± 0,25 ● 9,20 ● 22,53 

4 ± 0,3 ● 12,30 ● 30,00 

5 ± 0,3 ● 15,37 ● 37,50 

6 ± 0,3 ● 18,50 ● 45,00 

8 ± 0,4 ● 24,60 ● 60,00 

10 ± 0,5 ● 30,75 ● 75,00 

12 ± 0,6 ● 37,00 ● 90,00 
Toleranţe la lăţime şi la lungime 0 ÷ + 1,5 %. 
 (1) Masa medie de fabricaţie 
● Produs standard (se livrează din stoc sau la termen scurt) 

 

 

 

 


