
/  K i m p u rg l o b a l

w w w . k i m p u r . c o m

KIMflex İNTEGRAL SİSTEMLER

SÜRDÜRÜLEBİLİR
ÇÖZÜMLER

KIMflex İntegral Sistemleri ile Sürüş Konforu
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KIMflex İNTEGRAL SİSTEMLER

Dünya nüfusunun artması ile hızlı büyüyen şehirlerde insanların sosyal ve 
ekonomik faaliyetleri de artmaktadır; bu artan nüfusun ulaşım talebi de 
sürekli olarak yükselmektedir.

Ulaşımın sürdürülebilir geliştirme ilkelerine uyarlanabilmesi için son yıllarda, 
araçların performans, güven ve sürüş konforu kadar çevresel etkileri, sosyal 
sorumluluk gereklilikleri ve ekonomik gelişime katkıları göz önünde
bulundurulmaktadır.

Poliüretan sistemler, hafiflik özelliği ile araçlarda ağırlık kaybı sağlayarak 
daha az enerji kullanımı ile daha az emisyon oluşumunu sağlamayı
amaçlamaktadır. Ayrıca PU yüksek performanslı kaplama özelliği sayesinde 
malzemenin dayanıklılığını ve korozyona karşı direncini arttırmaktadır.

Bunun yanında hafiflik, dayanıklılık, ısı ve elektrik yalıtım özelliği, tasarım ve 
üretim kolaylığı gibi birçok avantajından ötürü de otomotiv endüstrisinde 
sıklıkla tercih edilmektedir.

Poliüretanın çok yönlü kullanımı üretim maliyetlerini azaltarak küresel 
pazarda otomotiv sektörünü rekabetçi kılmaktadır. Böylece ekonomik 
gelişmelere de katkıda bulunmaktadır.

Kimpur bu doğrultuda, ulaşımda sürdürülebilirliğe destek olmak, konforlu 
ve güvenli bir sürüş sağlamak için KIMflex İntegral Sistemleri geliştirmiştir.
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KULLANIM ALANLARI:

   Direksiyon Simidi
   Konsol

   Paspas

   Çamurluk
   Kolçak
   Tampon

   Elektrik Kabloları Kılıfı

AVANTAJLARI:

� Esneklik
• Hızlı kürlenme
• Pürüzsüz cilt yapısı
• Uygun cilt kalınlığı
• Düzenli gözenek yapısı
• Kısa kalıp açma süreleri
• Farklı sertlik seçenekleri
• Farklı kalıp açma süresi seçenekleri
• Geniş (kalıplanmış) yoğunluk aralığı
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DİREKSİYON SİMİDİ

Kimpur, direksiyon simidi üretimi için
KIMflex FI integral sistemlerini geliştirmiştir.
Sistemlerimiz aşınmaya karşı dayanıklılığı ile
uzun ömürlü kullanım, esnek yapısı ve pürüzsüz
cilt görünümü ile rahat bir sürüş deneyimi, kısa
kalıp açma süresi ve düşük gramaj avantajı ile üretim
verimliliği sağlamaktadır.

ELEKTRİK KABLOLARI KILIFI

Elektrik kabloları bütün bir kılıf ile bir arada tutulan,
bir ya da daha fazla tek tek izole edilmiş elektrik
iletkenlerinin bir birleşimidir. Kabloların dış kılıfı
çoğunlukla poliüretan malzemesinden yapılmaktadır.

Kimpur, otomotiv sektöründe, elektrik kablolarının dış kılıfının üretiminde 
kullanılmak üzere su bazlı KIMflex FI integral sistemini geliştirmiştir. Bu 
sistem, antistatik ve su geçirmezlik özeliklerine sahip olması ile ön plana 
çıkmaktadır.

KIMflex İntegral Sistemler

KIMflex FI 035

Sistem
Özellikleri

Karışım
Oranı

(Polimiks/İzo)
Sertlik
(sh A)

Kalıp
Açma
Süresi
(sn)

Dansite
(kg/m )3

Serbest
Yoğunluk
(kg/m )3

İzokim FI 002 100/37 750 640±40 76 180Su bazlı,
natürel,
elektrik

iletkenliği
ve su

geçirgenliği
düşük

KIMflex İntegral Sistemler

KIMflex FI 032

KIMflex FI 034-B

İzokim FI 002

İzokim FC 010

Sistem
Özellikleri

Karışım
Oranı

(Polimiks/İzo)
Sertlik
(sh A)

Kalıp
Açma
Süresi
(sn)

Dansite
(kg/m )3

Serbest
Yoğunluk
(kg/m )3

Su bazlı,
natürel 100/48±2 210±10 360 60 180

Su ve
solvent

bazlı , siyah
renkli

100/41±2 160±10 350 75 300
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KOLÇAK

Keyifli bir sürüş ve yolculuk deneyimi yaşamak, araç içerisinde kaliteli ve 
rahat ürünlerin kullanımına bağlıdır. Kolçak, bu özellikleri sağlayan
ürünlerden biridir.

Kimpur, aşınmaya dayanıklı, esnek, pürüzsüz cilt görünümüne sahip kolçak 
üretimi için KIMflex FI integral sistemlerini geliştirmiştir. Sistemlerimiz kısa 
kalıp açma süresi ve düşük gramaj avantajı ile üretim verimliliği
sağlamaktadır.

** KIMflex FI 022-N sistemi mobilya sektöründe ofis koltuğu kolçak u ̈retiminde de kullanılmaktadır.

KIMflex İntegral Sistemler Sistem
Özellikleri

Karışım
Oranı

(Polimiks/İzo)
Sertlik
(sh A)

Kalıp
Açma
Süresi
(sn)

Dansite
(kg/m )3

Serbest
Yoğunluk
(kg/m )3

KIMflex FI 005 100/50 125±10 230 48 240

KIMflex FI 019 İzokim FI 002

İzokim FI 002

240100/52 190±10 350 60

KIMflex FI 022-B İzokim FC 010 300100/43 115±5 330 40

KIMflex FI 022-N İzokim FC 010 100/43 300115±5 330 40

KIMflex FI 033 İzokim FC 010 100/43 300110±10 330 40

Su ve
solvent

bazlı, siyah
renkli

Su ve
solvent

bazlı, siyah
renkli

Su ve
solvent

bazlı, siyah
renkli

Su ve
solvent
bazlı,

natürel

Su ve
solvent

bazlı, koyu
siyah
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PASPAS, KONSOL, TAMPON VE ÇAMURLUK

Paspas, konsol, tampon ve çamurluk araç donanımının başlıca
aksesuarlarındandır. KIMflex FI integral sistemler bu aksesuarların
üretiminde de kullanılmaktadır. Yüksek aşınma dayanımına sahip
sistemimiz, büyük kalıplarda kolay çalışılabilir özellikte olup esnek,
pürüzsüz ve kalın bir cilde sahip ürün elde edilmesine olanak sağlar.

KIMflex İntegral Sistemler Sistem
Özellikleri

Karışım
Oranı

(Polimiks/İzo)
Sertlik
(sh A)

Kalıp
Açma
Süresi
(sn)

Dansite
(kg/m )3

Serbest
Yoğunluk
(kg/m )3

350 160±10 75KIMflex FI 034-B İzokim FC 010 Su ve
solvent

bazlı, siyah
renkli

300 (Küçük
kalıplar için)

900 (Büyük
kalıplar için)

Kullanıma hazır, daha önce birçok müşteri tarafından denenmiş ve onaylanmış, on yıllardır pazarda kullanılan integral poliüretan
sistemlerimizden birini seçebilir ya da size özel geliştireceğimiz çözümler için talepte bulunabilirsiniz; her iki durumda da siz üretiminize
odaklanıp, işin kimyasını bize emanet edebilirsiniz.

Ürünler hakkında daha detaylı bilgi, TDS ve MSDS dökümanları için satış ofisimiz ile irtibata geçebilirsiniz.

100/41 ± 2
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