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Tisarbon®  - Tisapet ®  - Tisester ®

Termoplastik malzemeler sertlik, dayanýklýlýk veya esneklik gibi özelliklere sahip olabilmek 
için farklý katkýlar ve stabilizatörlerle kompaund olarak üretilebilirler. Poliester grubu poli-
karbonat(PC), polietilen tereftalat (PET) ve polibutilen tereftalat (PBT) olmak üzere 3 temel 
yapýya ayrýlýr. Tisan, poliester esaslý en iyi çözümlerini Tisarbon®, Tisapet®  ve Tisester® 
markalarý ile sunar. Mühendislerimiz, müþterilerimizin özel uygulama alanlarýna göre en 
iyi özellikleri elde etmek için uygun formülasyonlar ile ürünlerimizi geliþtirir.

Polikarbonat, yüksek dayanýklýlýðý sebebiyle tercih edilen mühendislik plastiklerindendir. 
Tisarbon® PC, düþük sýcaklýklarda bile çok yüksek darbe dayanýmýna sahiptir. Tisarbon® 
PC, ýsý ve yanma dayanýmý gibi özelliklerinin yaný sýra iyi bir elektriksel yalýtkandýr.

Tisapet® PET, ayný zamanda amorf ve yarý kristalin yapýda olabilir. Yapýdaki bu farklýlýk, mal-
zemenin görünüþüne etki eder. Amorf PET, saydamdýr ve yarý kristalin yapýsýna göre daha 
iyi bir sünekliði olsa da daha az rijit ve serttir. Yarý kristalin PET opak ve beyaz olup, yüksek 
mukavemete sahip, dayanýklý ve saðlam bir yapýdýr. PET termoplastikleri oksijene karþý iyi 
bariyer olma özelliðine sahiptirler.

Tisester® PBT bileþim ve özellik olarak PET termoplastiðine benzer, beyaz renkli yarý kris-
talin olan bir poliester çeþididir. PBT, PET’den daha düþük mukavemet ve rijitliðe sahiptir. 
PBT özellik olarak daha yumuþak olsa da, daha yüksek darbe dayanýmý ve benzer kimyasal 
dayanýmý bulunmaktadýr. PBT, PET’e göre daha çabuk kristallenmektedir.

Tisarbon® PC
• Yüksek ýsý dayanýmý,
• Boyutsal kararlýlýk,
•
• Yüksek darbe dayanýmý,
• Mükemmel mekanik  
 özellikler,
• Ýyi elektriksel özellikler,
• Düþük nem,
• Alev geciktirici içeren  
 ürünlerde düþük duman  
 yoðunluðu
• Iþýk geçiren ve yansýtan  
 çözümler

Tisester® PET
• Mükemmel derecede aþýnma  
 dayanýmý,
• Yüksek eðme mukavemeti,
• Düþük sürtünme katsayýsý,
• Yüksek rijitlik ,
• Yüksek ýsý dayanýmý,
• Estetik görünüm,
• Yüksek boyutsal kararlýlýk,
• Yüksek üretim ve maliyeti azaltýcý  
 çözümler.
• Alev geciktirici içeren ürünlerde  
 düþük duman yoðunluðu

Tisapet® PBT
• Mükemmel rijitlik ve sertlik,
• Ýyi mekanik mukavemet,
• Ýyi sürtünme katsayýsý ve yorgunluk direnci,
• Çok iyi ýsý dayanýmý,
• Yüksek aþýnma dayanýmý ve düþük kýrýlganlýk,
• Ýyi boyutsal kararlýlýk,
• Çok iyi kimyasal dayaným,
• Mükemmel akýþkanlýk ve proses edilebilme  
 özelliði,
• Düþük su absorbsiyonu,
• Çok iyi yüzey görünümü,
• Yük altýnda çatlama eðiliminin az olmasý,
• Kolay iþleme özellikleri
• Yüksek ýsý dayanýmý
• Alev geciktirici içeren ürünlerde düþük duman  
 yoðunluðu

Özellikler
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• Cam elyaf
• Cam bilya
• Isý stabilizatörü
• Hidroliz stabilizatörü
• Kaydýrýcý

Dolgular / T

Marketler

• Otomotiv
• Elektrik&Elektronik
• Ev eþyalarý
• Yapý & Ýnþaat
• Endüstriyel Uygulamalar
• Savunma sanayi

• UV stabilizatörü
• Halojen içeren ve içermeyen alev   
   geciktiriciler 
 • UL94 standardýna V0 veya V2                
 
 • Kýzgýn tel dayanýmý
 • Kýzgýn tel alev almama

• Güvenlik Ekipmanlarý
• Ulaþým 
• 
• Spor
• Enerji
• Diðerleri
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Ürünlerimiz uluslararasý standartlarla 
uyumlu T-LAB laboratuvarýmýzda tüm 
kalite testlerinden geçtikten sonra 
müþterilerimize güvenle ulaþýyor.

Kaliteyi 

Tisan Mühendislik Plastikleri 40 yýlý aþan tec-
rübesi ile endüstriyel hammadde olarak kul-
lanýlan kompaund üretiminde uzmanlaþmýþ 

-
na göre rekabetçi ve uygun özellikte çözüm-
ler sunar. Amacýmýz hem standart ürünlerde 
hem de özel çalýþmalarda, nitelikli ürün, es-
nek üretim, hýzlý servis, güçlü teknik altyapý, 
insan kalitesi ile her sektör için rekabetçi çö-
zümler sunmaktadýr.

 

Renk ayarlama 
ve ölçümleme

Ýklimlendirme 
ve yaþlandýrma 
testleri

Yanmazlýk 
testleri

Boyutsal 
testler

Termal ve 
akýþkanlýk 
analizleri

Isýsal 
deformasyon 
analizi

Elektriksel 
ve kimyasal 
dayaným
testleri

Mekanik 
testler

Fiziksel 
testler
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PC, %5 cam elyaf takviyeli, 
alev geciktiricili-halojen  

 
PC, %15 cam elyaf takviyeli 

 
PC, %30 öðütülmüþ cam elyaf takviyeli 

 
PC, takviyesiz, UV stabilizeli, anti-statik 

  
PC, %5 cam elyaf takviyeli   

 
PC, %15 karbon elyaf takviyeli, ýsý 
stabilizeli,    

PC, %30 cam elyaf ve karbon elyaf 
takviyeli, termal iletken

  
PC, takviyesiz, anti-statik 

PC, %10 cam elyaf takviyeli, 
alev geciktiricili-halojen, UV stabilizeli

 
PC, %15 aramid elyaf takviyeli, ýsý 
stabilizeli 

  
PC, %40 cam elyaf takviyeli  

  
PC, takviyesiz, UV stabilizeli 

 
PC, %10 cam elyaf takviyeli, 
alev geciktiricili-halojen

 
PC, %20 cam elyaf takviyeli, alev 
geciktiricili-halojen içermeyen, UV 
stabilizeli 

  
PC, %40 cam elyaf takviyeli, alev 
geciktiricili-halojen içermeyen 

 
PC, takviyesiz, düþük sýcaklýkta darbe 
dayanýmlý 

 
PC, %10 cam elyaf takviyeli, 
alev geciktiricili-halojen içermeyen

 
PC, %20 cam elyaf takviyeli, alev 
geciktiricili-halojen içermeyen 

  
PC, özel dolgulu, ýsý stabilizeli, termal 
iletken, elektrik yalýtkanlý

 
PC, takviyesiz, PTFE katkýlý, düþük 
sürtünme, kendinden kaydýrýcýlý

  
PC, %10 cam elyaf takviyeli, anti-statik  

  
PC, %20 cam elyaf takviyeli, darbe 
dayanýmlý 

Ti arbo   K   
PC, takviyesiz, alev geciktiricili-halojen, 
darbe dayanýmlý, ýsý stabilizeli

 
PC, takviyesiz, yüksek yansýma, opak, 
beyaz

 
PC, %10 cam elyaf takviyeli, darbe dayanýmlý

  
PC, %20 cam elyaf takviyeli 

  
PC, takviyesiz, alev geciktiricili-halojen 

 
PC, takviyesiz, ýþýk geçirgen, yüksek 

  
PC, %10 cam elyaf takviyeli 

  
PC, %25 cam elyaf takviyeli 

  
PC, takviyesiz, alev geciktiricili-halojen 
içermeyen 

 
PC, takviyesiz 

  
PC, %15 cam elyaf takviyeli, UV stabilizeli  

  
PC, %30 cam elyaf takviyeli 
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a   
PET, %15 cam elyaf takviyeli, alev 
geciktiricili-halojen

a   
PET, %33 cam elyaf takviyeli, alev 
geciktiricili-halojen içermeyen 

a  
PET, %15 cam elyaf takviyeli, ýsý 
stabilizeli

a  
PET, %30 karbon elyaf takviyeli

a   
PET, %15 cam elyaf takviyeli, 
darbe dayanýmlý 

a   
PET, %35 cam elyaf takviyeli, alev 
geciktiricili-halojen

a  
PET, %30 cam elyaf takviyeli, ýsý 
stabilizeli

a  
PET, takviyesiz, yüksek berraklýk

a   
PET, %15 cam elyaf takviyeli 

a  
PET, %35 cam elyaf takviyeli 

a  
PET, %35 cam elyaf takviyeli, ýsý 
stabilizeli 

a  
PET, takviyesiz, ýsý stabilizeli, kaplanabilir

a  
PET, %30 cam elyaf takviyeli, alev 
geciktiricili-halojen

a   
PET, takviyesiz, alev geciktiricili-halojen

a  
PET, %30 cam elyaf takviyeli, alev 
geciktiricili-halojen içermeyen, ýsý 
stabilizeli

a   
PET, %30 cam elyaf takviyeli, alev 
geciktiricili-halojen içermeyen 

a   
PET, takviyesiz 

a  
PET, %20 cam elyaf takviyeli, ýsý 
stabilizeli
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PBT, %10 cam elyaf takviyeli

  
PBT, %15 baryum sulfat dolgulu

  
PBT, %30 cam elyaf takviyeli, alev 
geciktiricili-halojen, ýsý stabilizeli

  
PBT, %50 cam elyaf takviyeli

 
PBT, %10 aramid elyaf takviyeli, ýsý stabilizeli 

  
PBT, %20 talk dolgulu 

 
PBT, %30 cam elyaf takviyeli, alev 
geciktiricili-halojen, darbe dayanýmlý 

  
PBT, %7 cam elyaf takviyeli, UV 
stabilizeli 

 
PBT, %12 cam elyaf takviyeli, alev 
geciktiricili-halojen, UV stabilizeli 

 
PBT, %20 cam elyaf takviyeli, ýsý stabilizeli

  
PBT, %30 cam elyaf takviyeli, alev 
geciktiricili-halojen 

 
PBT, özel katkýlý, ýsý stabilizeli, termal 
iletken, elektrik yalýtkanlý

 
PBT, %12 cam elyaf takviyeli 

 
PBT, %30 cam elyaf takviyeli ve talk 
dolgulu

  
PBT, %30 cam elyaf takviyeli, alev 
geciktiricili-halojen içermeyen 

 
PBT, takviyesiz, ýsý stabilizeli

  
PBT, %15 cam elyaf takviyeli, alev 
geciktiricili-halojen 

 
PBT, %20 cam elyaf takviyeli,
alev geciktiricili-halojen, ýsý stabilizeli

  
PBT, %30 cam elyaf takviyeli, UV stabilizeli 

 
PBT, takviyesiz, darbe dayanýmlý

  
PBT, %15 cam elyaf takviyeli, alev 
geciktiricili-halojen içermeyen 

 
PBT, %20 cam elyaf takviyeli,
 alev geciktiricili-halojen 

 
PBT, %30 cam elyaf takviyeli, darbe 
dayanýmlý 

 
PBT, takviyesiz, alev geciktiricili-halojen, 
ýsý stabilizeli

 
PBT, %15 cam elyaf takviyeli, UV stabilizeli, 
anti-statik  

 
PBT, %20 cam elyaf takviyeli, ýsý stabilizeli, 
lazer yazýlabilir

  
PBT, %30 cam elyaf takviyeli 

 
PBT, takviyesiz, alev geciktiricili-halojen 
,darbe dayanýmlý

 
PBT, %15 cam elyaf takviyeli, darbe dayanýmlý PBT, %20 cam bilye takviyeli PBT, %30 cam bilye takviyeli

  
PBT, takviyesiz, alev geciktiricili-halojen 

 
PBT, %15 cam elyaf takviyeli, ýsý stabilizeli, 
hidroliz stabilizeli, lazer yazýlabilir

 

termal iletken 

 
PBT, %30 karbon elyaf takviyeli, 

  
PBT, takviyesiz, darbe dayanýmlý, ýsý 
stabilizeli 

 
PBT, %15 cam elyaf takviyeli, ýsý stabilizeli, 
hidroliz stabilizeli

 
PBT, %25 cam elyaf takviyeli, alev 
geciktiricili-halojen, ýsý stabilizeli

 
PBT, %30 karbon elyaf takviyeli, PTFE katkýlý

  
PBT, takviyesiz, UV stabilizeli, darbe 
dayanýmlý 

 
PBT, %15 cam elyaf takviyeli, PTFE katkýlý

  
PBT, %25 cam elyaf takviyeli, alev 
geciktiricili-halojen, darbe dayanýmlý 

  
PBT, %30 karbon elyaf takviyeli 

  
PBT, takviyesiz, UV stabilizeli 

 
PBT, %15 cam elyaf takviyeli

  
PBT, %25 cam elyaf takviyeli, alev 
geciktiricili-halojen 

  
PBT, %35 cam elyaf takviyeli,  
alev geciktiricili-halojen 

  
PBT, takviyesiz, darbe dayanýmlý 

PBT, %15 cam bilye takviyeli

   
PBT, %25 cam elyaf takviyeli,  
alev geciktiricili-halojen içermeyen 

   
PBT, %40 cam elyaf takviyeli 

 

 
PBT, %15 karbon elyaf takviyeli,  
PTFE katkýlý, elektrik iletken,

 
PBT, %30 cam elyaf takviyeli

  
PBT, %40 baryum sulfat dolgulu

 
PBT, takviyesiz, PTFE katkýlý

 
PBT, %15 aramid elyaf takviyeli,  
PTFE katkýlý, ýsý stabilizeli

 
PBT, %30 cam elyaf takviyeli, darbe 
dayanýmlý

   
PBT, %45 cam elyaf takviyeli 

   
PBT, takviyesiz 

 
PBT, takviyesiz, PTFE katkýlý

 
PBT, %30 cam elyaf takviyeli, PTFE katkýlý

w w w . t i s a n . c o m . t r

Plastik Mühendisi
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Tisan Fabrika 1

Adres:
Ekþioðlu Mah. Yavuz Selim Cad. 86. Sk.
No:4 Alemdað / Ýstanbul / TURKEY

Tisan Fabrika 2

Adres:
Ekþioðlu Mah. Atabey Cad. No:24 
Çekmeköy / Ýstanbul / TURKEY

Telefon : +90 216 429 36 65
Faks : +90 216 312 14 78
E-Mail : tisan@tisan.com.tr


