
  



 

Yhdistelmäraken teissayhdistetään  kestomuovien  edut  
ja  lujitemuovien  mekaaninen lujuus, jolloin  
saadaan kestävät, pitkäikäiset ratkaisut teollisuuden  
erilaisiin käyttötarkoituksiin.  

Käytämme tehokkaita yhdistelmärakenteiden valmistus - 
menetelmiä. Valmistuksessa on pyritty käsityön, muot - 
tikustannusten ja materiaalihävikin minimointiin. Siten  
tuotteesta on saatu kilpailukykyinen muiden ratkaisujen  
kanssa. 

Kestomuovin ansiosta yhdistelmärakenteisiin saadaan  
siisti ja sileä, korkealaatuinen korroosiopinta.  Kesto - 
muovipinnoitteen vahvuus on  

 – 6 mm. 2 

Kestomuovi valitaan prosessin vaatimusten ja käytettävi - 
en kemikaalien mukaan. 

säiliöt, altaat, putket, piiput, paineastiat,  
reaktorit, pinnoitukset 
  

Kerroslevyrakenne   

Kerroslevy muodostuu kahdesta pinta- 
laminaatista ja niiden väliin jäävästä ytimestä. 

Ydinaineen paksuus ja materiaali vaikuttavat raken - 
teen jäykkyyteen. Pintalaminaateilla saadaan aikaan  
tarvittava lujuus.  

Ydinaineina käytetään PVC-, PET- tai PUR-vaahtoa,  
3 D-kudoksia ja kennolevyjä. 

Etuja 

• jäykkyys 
• keveys 
• lämmöneristävyys 

Valmistusmenetelmät 

liimaus, laminointi, kelaus, injektointi 

Käyttökohteet  

jäykisteet, säiliöiden päädyt, kannet, tasot, suojakerrok - 
set, kaksoisvaipparakenteet, lämmöneristeet  

Lujitemuovi 

Lujitemuovi on komposiittimateriaali, jossa on raken - 
netta vahvistava lujite ja kuituja toisiinsa sitova muovi.  
Tavallisimmin lujitemuovi on lasikuidulla lujitettu  
kertamuovi. Muovimatriisiin käytetään pääasiassa  
vinyyliesterihartseja. 

Lisäksi käytetään useita muita hartsityyppejä, mm.  
polyesteri- ja epoksihartseja. Lujitteina käytetään  
mm. C-, E- ja ECR-lasia sekä erilaisia keinokuitu - 
kankaita.  

Korroosio-, palo- ja kulumisenkesto-ominaisuuksia  
voidaan parantaa perusmateriaalivalinnoilla ja eri- 
tyisillä lisäaineilla. 

Etuja 

• rakenteen hyvä kemiallinen kestävyys 
• hyvät lujuus- ja jäykkyysominaisuudet  
• laajat muotoilumahdollisuudet 
• voidaan valmistaa erikokoisia rakenteita  
• laajat mahdollisuudet suunnata ja kohden- 
  taa lujuusominaisuuksia 

Laminointimenetelmät   

kelaus, injektointi, ruiskutus, käsinlaminointi, liimaus 

Sisäpinta/korroosiokerros 2–3 mm laminoidaan tar - 
kasti käsityönä 

Tukikerrokset/rakennekerrokset valmistetaan korkean  
lujitepitoisuuden takaavilla menetelmillä, kuten ke - 
laamalla tai injektoimalla. 

Käyttökohteet 

piiput, pesurit, altaat, säiliöt, pinnoitukset 

yhdistelmärakenteet 

Kestomuovi 

Kestomuovi on homogeeninen materiaali.  Kestomuo - 
vin tyypillinen ominaisuus on lämmöllä muovattavuus  
ja hitsattavuus. 

Etuja 

• erittäin hyvä kemiallinen kestävyys 
• pitkä käyttöikä 
• siisti, sileä pinta 
• hyvä kulutuskestävyys 
• helppo puhdistettavuus 
• likaahylkivyys 
• elintarvikekelpoisuus 
• kierrätettävyys 
• monikäyttöisyys 

Hitsausmenetelmät 

levypuskuhitsaus, putkipuskuhitsaus,  
muhvihitsaus, lankahitsaus, extruuderi- 
hitsaus 

Työstömenetelmät 

jyrsintä, sahaus, lämpömuovaus, sorvaus 

Käyttökohteet  

pienet altaat, säiliöt ja putkistot 
pinnoitukset, suoja-altaat, laiterakenteet,  
suojat, kaapit, ritilät 

Käyttökohteet 

Yhdistelmärakenne on Muovityö Hiltunen Oy:n vahvuus 

Käyttötarpeeseen tehty muovirakenne takaa tyytyväisyytesi kymmeniksi vuosiksi 


