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HFX 521 compound has been developed to

meet the demand of products for cables with

extreme operating temperatures (-40 C and +90

C), oil resistant, especially designed for

applications in aggressive environments such

as shipboards, railways and oil platforms.

HFX 521 can be processed on normal

production lines for thermoplastic compounds

and complies with IEC 60092-359, type SHF2

(Sheathing materials for shipboard power and

telecommunication cables) and with EN 50264-

1, type EI 101-104 and EM 101-104 (Railway

Rolling stock power and control cables). HFX

521 moisture cure in a short time adding a

specific catalyst, thanks to the Sioplas method.

The crosslinked product offers an excellent oil

resistance, as required by relevant standarts.

The product is halogen-free according to EN

50267-2-1 (HCI<0,1%, HBr <0,1%, HF<0,1%).

In the burning tests according to EN 61034-1,

smoke allows a light transmittance higher than

90%.

The particular simplicity and cost effectiveness

of the Sioplas method allows most cables

producers to use HFX 521. FAINPLAST has

also developed a specific catalyst for external

applications that helps HFX 521 to pass the

Xenon aging test required by UL 1581 standard

(Sunlight resistance-Xenon Arc Test-wavelength

340 nm). Please contact FAINPLAST’s

exclusive distributor POLYCAB for the further

information. www.polycab.com.tr

HFX 521 kampaundu özellikle gemi, demir yolları ve petrol
platformları gibi alanlarda uygulanmak üzere tasarlanmış ve
yağa dayanıklı ve aşırı sıcaklıklarda (-40 ve +90 C) çalışa-
bilen kablo taleplerini karşılamak üzere geliştirilmiştir. 
HFX 521 kampaundların işlendiği konvansiyonel üretim hat-
larında çekilebilir ve IEC 60092-359, SHF2 tipi (gemi enerji
ve telekominikasyon kabloları için dış kılıf malzemeleri) ile
ve EN 50264-1, model EI 101-104  ve EM 101-104 (Demir
yolu lokomotif ve vagon elektrik ve kontrol kabloları) stan-

dartlarını karşılamaktadır.  HFX 521, Sioplas yöntemi saye-
sinde özel katalizör ilave edilerek nemli ortamda, kısa süre-
de kürlenen bir malzemedir. Çapraz bağlı bu ürün, konu ile
ilgili standardın gerektirdiği şekilde yağa karşı mükemmel
bir dayanıklılık sağlar. 
Ürün EN 50267-2-1 (HCI<0,1%, HBr <0,1%, HF<0,1%)
uyarınca halojensizdir. EN 61034-1’e istinaden yapılan
yanma testlerinde çıkan duman; %90'dan daha fazla bir ışık
geçirgenliğine olanak sağlamaktadır.

Sioplas yönteminin basitliği ve maliyet avantajı nedeniyle
birçok müşteri HFX 521’i tercih etmektedir. FAINPLAST
ayrıca; HFX 521'in UL 1581 (Güneş Işığı Direnci - Zenon
Ark Test-dalga boyu 340 nanometre) standardında istenen
Zenon Yaşlandırma Testi’nden geçmesine yardımcı olan
harici uygulamalara yönelik özel bir katalizör de geliştirmiş-
tir. Daha fazla bilgi için lütfen FAINPLAST’ın Türkiye’deki
tek yetkili distribütörü POLYCAB ile temasa geçin.
www.polycab.com.tr

FAINPLAST’tan Yenilik!
Yağ Dayanımlı, Çapraz Bağlı SHF2 Dış Kılıf HFFR

Halogen-Free Fire
Retardant Compound

Oil-Resistant, Crosslinkable


