
Tislamid®

Poliamid Çözümleri



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

Tislamid®

Poliamid kompaundlarý, mükemmel güç ve dayaným özellikleri sebebiyle farklý sektör-
lerde en yaygýn kullanýlan mühendislik plastiklerinden biridir. Tisan, poliamid esas-
lý mühendislik plastikleri üretiminde önde gelen uzmanlýða sahiptir. Müþterilerimize 
özel ürünlerimizi araþtýrýp, geliþtirip üretmekteyiz. Geniþ ürün çeþitliliðimiz Tisla-
mid® markasý ile farklý sektörlerde kullanýlmak üzere müþterilerimize sunulmaktadýr. 
 
Tislamid®, müþterilerimizin gereklilik ve ihtiyaçlarýna göre standart ve özel olarak üretilen 
poliamid ürün grubudur. Özelleþtirilmiþ poliamid ürünlerimiz, mühendislerimizin uygula-
ma, maliyet ve performansa göre uygun malzeme seçmesi ile oluþturulur. Tislamid® ürün 
grubumuzun çeþitliliði, darbe dayanýmýndan ýsý dayanýmýna kadar geniþletilmiþ özellikleri 
sayesinde müþterilerimize kendi uygulamalarý için en doðru ürünü seçebilmelerini saðlar.  
 
Tislamid® kompaundlarý size özel olarak koyu renklerden en açýk renklere kadar boyanabilir. 
 

-
lanýr. Üretim sýrasýnda farklý takviye, dolgu ve katkýlarýn birleþtirilmesi ile poliamid özel-
likleri geliþtirilmektedir. Yüksek sertlik ve dayaným, yüksek boyutsal kararlýlýk ve düþük 
çarpýlma gibi deðerler Tislamid® kompaundlarýnýn özellikli olmasýný saðlar.

• Yüksek saðlamlýk, dayanýklýlýk ve ýsý dayanýmý
• Düþük ve yüksek sýcaklýklarda mükemmel darbe dayanýmý ve dayanýklýlýk
• Çok iyi aþýnma dayanýmý
• Mükemmel kimyasal dayaným
• Yüksek sýcaklýklarda bile aþýnma ve yorulma dayanýmý
• Ýyi elektriksel özellikler
• Kolay iþlenebilirlilik
• Alev geciktirici içeren ürünlerde düþük duman yoðunluðu ve toksisite 

Özellikler

• Otomotiv
• Elektrik & Elektronik
• Beyaz eþya
• Yapý & Ýnþaat
• Sanayi uygulamalarý
• Savunma Sanayi

• Güvenlik 
• Ulaþým
• 
• Spor
• Enerji
• Diðer uygulamalar

Sektörler

• Cam elyaf-cam bilye
• Karbon elyaf
• Aramid elyaf
• Mineral dolgular
•
• PTFE
• 2)
• Isý stabilizatörü
• Hidroliz stabilizatörü

• Kaydýrýcýlar
• UV stabilizatörü
• Elektrik iletken
• Isý iletken
• Halojen içeren ve içermeyen alev geciktiriciler
 •   
    (ULonaylý ürünler) 
 • Kýzgýn tel dayanýmý 
 • Kýzgýn tel alev almama

Dolgular / T



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

3

54

9

6

7 8

1 2

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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PA6, %10 cam elyaf takviyeli, alev geciktiricili-
halojen PA6, %20 cam elyaf takviyeli PA6, %50 cam elyaf takviyeli

  
PA6, %10 cam elyaf takviyeli, darbe dayanýmlý PA6, %20 karbon elyaf takviyeli PA6, %30 cam elyaf ve cam bilye 

takviyeli
PA6, takviyesiz, alev geciktiricili-halojen, 
darbe dayanýmlý

  
PA6, %10 karbon elyaf takviyeli PA6, %25 talk dolgulu, alev geciktiricili-

halojen içermeyen
PA6, %30 cam&karbon elyaf takviyeli, 
iletken PA6, takviyesiz, alev geciktiricili-halojen

 
PA6, %10 karbon elyaf takviyeli, alev 
geciktiricili-halojen, UV stabilizeli, anti-statik PA6, %25 talk dolgulu, darbe dayanýmlý PA6, %30 cam bilye takviyeli PA6, takviyesiz alev geciktiricili-halojen 

içermeyen, ekstrüzyonluk, yüksek vizkosite

 
PA6, %15 cam elyaf takviyeli, alev geciktiricili-
halojen, ýsý stabilizeli

PA6, %25 cam elyaf takviyeli, alev 
geciktiricili-halojen PA6, %30 karbon elyaf takviyeli halojen içerikli

 
PA6, %15 cam elyaf takviyeli, alev geciktiricili-
halojen &kýrmýzý fosfor içermeyen, ýsý stabilizeli

PA6, %25 cam elyaf takviyeli, alev 
geciktiricili-halojen içermeyen

 
PA6, %20 aramid elyaf takviyeli, ýsý 
stabilizeli

 
PA6, takviyesiz alev geciktiricili-halojen, 
ýsý stabilizeli, ekstrüzyonluk, yüksek 
vizkosite

  
PA6, %30 cam elyaf takviyeli ve talk dolgulu, 
alev geciktiricili-halojen PA6, %25 cam elyaf takviyeli

 
PA6, %33 cam elyaf takviyeli, UV 
dayanýmlý, ýsý stabilizeli PA6, takviyesiz, darbe dayanýmlý

PA6, %15 cam elyaf takviyeli, alev geciktiricili-
halojen, UV stabilizeli, anti-statik

 
PA6, %30 talk dolgulu, alev geciktiricili-
halojen, ýsý stabilizeli

 
PA6, %35 cam elyaf takviyeli, alev 
geciktiricili-halojen, UV stabilizeli PA6, takviyesiz, MoS1 katkýlý

  
PA6, %15 cam elyaf takviyeli, alev geciktiricili-
halojen, darbe dayanýmlý geciktiricili-halojen

 
PA6, %35 cam elyaf takviyeli, ýsý 
stabilizeli PA6, takviyesiz, MoS2 katkýlý

 
PA6, %15 cam elyaf takviyeli, darbe dayanýmlý, 
UV stabilizeli

T a id   K K  
PA6, %30 cam elyaf takviyeli, alev geciktiricili-
halojen, UV stabilizeli, anti-statik PA6, %40 cam elyaf&talk dolgulu PA6, takviyesiz, hidroliz stabilizeli

PA6, %15 cam bilye takviyeli PA6, %30 cam elyaf takviyeli, alev 
geciktiricili-halojen-içermeyen, ýsý stabilizeli

 
PA6, %40 cam bilye takviyeli, ýsý 
stabilizeli PA6, takviyesiz, iletken

PA6, %15 karbon elyaf takviyeli

 
PA6, %30 cam elyaf takviyeli, darbe 
dayanýmlý, ýsý stabilizeli

 
PA6, %45 cam elyaf takviyeli, UV 
stabilizeli

 
PA6, takviyesiz, PTFE katkýlý, kaydýrýcýlý

PA6, %20 talk dolgulu , alev geciktiricili-
halojen &kýrmýzý fosfor içermeyen PA6, %30 cam elyaf takviyeli, MoS katkýlý PA6, %45 cam elyaf takviyeli, darbe 

dayanýmlý PA6, takviyesiz, kaydýrýcýlý

PA6, %20 talk dolgulu PA6, %30 cam elyaf takviyeli, hidroliz 
stabilizeli

PA6, %50 cam elyaf takviyeli, ýsý 
dayanýmlý, hidroliz stabilizeli

PA6, takviyesiz, alev geciktiricili-halojen 
& kýrmýzý fosfor içermeyen, lazer 
yazýlabilir

 
PA6, %20 cam elyaf takviyeli, alev geciktiricili-
halojen, ýsý stabilizeli

 
PA6, %30 cam elyaf takviyeli,  
PTFE katkýlý

PA6, %50 cam elyaf takviyeli, UV 
dayanýmlý, ýsý dayanýmlý PA6, takviyesiz

 
PA6, %20 cam elyaf takviyeli, alev geciktiricili-
halojen &kýrmýzý fosfor içermeyen, ýsý stabilizeli

PA6 %30 cam elyaf takviyeli naturel, düþük 
çevrim süresi  

PA6, %50 cam elyaf takviyeli, darbe 
dayanýmlý

  
PA6/6.6 kopolimer, %15 cam elyaf takviyeli, 
ýsý ve hidroliz stabilizeli

PA6/6.6 kopolimer, %20 cam elyaf takviyeli, 
ýsý ve hidroliz stabilizeli

PA6/6.6 kopolimer, takviyesiz,  
ýsý stabilizeli

PA6/6.6 kopolimer, takviyesiz,  
hidroliz stabilizeli

  
PA6/6.6 kopolimer, %15 cam elyaf takviyeli PA6/6.6 kopolimer, %20 cam elyaf takviyeli PA6/6.6 kopolimer, takviyesiz,  

darbe dayanýmlý PA6/6.6 kopolimer, takviyesiz
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Plastik Mühendisi

 
PA6.6, %10 karbon elyaf takviyeli

  
PA6.6, %20 cam elyaf takviyeli, alev 
geciktiricili-halojen, ýsý stabilizeli

  
PA6.6, %50 cam elyaf takviyeli

  
PA6.6, %10 karbon elyaf takviyeli, alev 
geciktiricili-halojen, ýsý stabilizeli

  
PA6.6, %20 cam elyaf takviyeli

  
PA6.6, %30 cam elyaf takviyeli,alev 
geciktiricili-halojen &kýrmýzý fosfor 
içermeyen, ýsý stabilizeli

 
PA6.6, takviyesiz alev geciktiricili-
halojen içermeyen, yüksek vizkositeli, 
ekstrüzyonluk

  
PA6.6, %10 cam elyaf takviyeli, alev 
geciktiricili-halojen içermeyen

 
PA6.6, %20 cam elyaf takviyeli, 
PTFE katkýlý

 
PA6.6, 30% cam elyaf & cam bilye 
takviyeli

 
PA6.6, takviyesiz, iletken 

  
PA6.6, %10 cam elyaf takviyeli,darbe 
dayanýmlý

  
PA6.6, %20 talk dolgulu, alev 
geciktiricili-halojen &kýrmýzý fosfor 
içermeyen

 
PA6.6, %30 cam&karbon elyaf takviyeli, 
iletken

 
PA6.6, takviyesiz, alev geciktiricili-
halojen, darbe dayanýmlý

  
PA6.6, %14 cam elyaf takviyeli, darbe 
dayanýmlý, ýsý stabilizeli

  
PA6.6, %20 talk dolgulu, MoS katkýlý

 
PA6.6, %33 cam elyaf takviyeli, darbe 
dayanýmlý, UV stabilizeli

 
PA6.6, takviyesiz, alev geciktiricili-
halojen, UV stabilizeli, anti-statik

  
PA6.6, %15 cam elyaf takviyeli, alev 
geciktiricili-halojen

  
PA6.6, %25 cam elyaf takviyeli, alev 
geciktiricili-halojen

 
PA6.6, %33 cam elyaf takviyeli, UV&ýsý 
stabilizeli

 
PA6.6, takviyesiz, alev geciktiricili-
halojen içermeyen, UV stabilizeli

 
PA6.6, %15 cam elyaf takviyeli, alev 
geciktiricili-halojen &kýrmýzý fosfor 
içermeyen, ýsý stabilizeli

  
PA6.6, %25 cam elyaf takviyeli, alev 
geciktiricili-halojen içermeyen, 
ýsý stabilizeli

  
PA6.6, %35 cam elyaf takviyeli, 
darbe dayanýmlý

 
PA6.6, takviyesiz, alev geciktiricili-
halojen &kýrmýzý fosfor içermeyen, 
lazer yazýlabilir

  
PA6.6, %15 cam elyaf takviyeli, alev 
geciktiricili-halojen, ýsý stabilizeli

  
PA6.6, %25 talk dolgulu, darbe 
dayanýmlý, kaplanabilir

  
PA6.6, %35 talk dolgulu, 
alev geciktiricili-halojen

  
PA6.6, takviyesiz, alev geciktiricili-düþük 
halojen içerikli

  
PA6.6, %15 cam elyaf takviyeli, 
darbe dayanýmlý

  
PA6.6, %30 karbon elyaf takviyeli

  
PA6.6, %38 cam elyaf takviyeli, 
alev geciktiricili-halojen

  
PA6.6, takviyesiz, hidroliz stabilizeli

  
PA6.6, %17.5 cam elyaf takviyeli

 
PA6.6, %30 cam bilye takviyeli

  
PA6.6, %40 cam bilye takviyeli

 
PA6.6, takviyesiz, darbe dayanýmlý

 
PA6.6, %20 aramid elyaf takviyeli, UV 
stabilizeli

  
PA6.6, %30 cam elyaf ve karbon elyaf 
takviyeli, alev geciktiricili-halojen 

  
PA6.6, %40 cam elyaf takviyeli, 
darbe dayanýmlý

 
PA6.6, takviyesiz, kaydýrýcýlý

  
PA6.6, %20 aramid elyaf takviyeli, ýsý 
stabilizeli

  
PA6.6, %30 cam elyaf takviyeli naturel, 
düþük çevrim süresi  

  
PA6.6, %40 cam elyaf takviyeli, 
UV stabilizeli

 
PA6.6, takviyesiz, MoS1 katkýlý

  
PA6.6, %20 karbon elyaf takviyeli

  
PA6.6, %30 cam elyaf takviyeli, %15 
PTFE and MoS katkýlý

 
PA6.6, %40 cam elyaf ve talk takviyeli

  
PA6.6, takviyesiz, MoS2 katkýlý

 
PA6.6, %30 cam elyaf takviyeli ve talk 
dolgulu, alev geciktiricili-halojen

T a  K     
PA6.6, %30 cam elyaf takviyeli, alev 
geciktiricili-halojen, UV stabilizeli, 
anti-statik

  
PA6.6, %43 cam elyaf takviyeli

  
PA6.6, takviyesiz

  
PA6.6, %20 cam elyaf takviyeli, alev 
geciktiricili-halojen, UV stabilizeli, anti-statik

  
PA6.6, %30 cam elyaf takviyeli, darbe 
dayanýmlý, ýsý stabilizeli

  
PA6.6, %50 cam elyaf takviyeli, ýsý 
stabilizeli, hidroliz stabilizeli

 
PA6.6, takviyesiz, PTFE katkýlý, 
kaydýrýcýlý, naturel

  
PA6.6, %20 cam elyaf takviyeli, alev 
geciktiricili-halojen &kýrmýzý fosfor 
içermeyen, ýsý stabilizeli

  
PA6.6, %30 cam elyaf takviyeli, MoS 
katkýlý

  
PA6.6, %50 cam elyaf takviyeli, 
darbe dayanýmlý

 
PA 6.6/6 kopolimer, %15 cam elyaf takviyeli, 
ýsý ve hidroliz stabilizeli

PA 6.6/6 kopolimer, %20 cam elyaf 
takviyeli, ýsý ve hidroliz stabilizeli

PA 6.6/6 kopolimer, takviyesiz,  
ýsý stabilizeli

PA 6.6/6 kopolimer, takviyesiz, hidroliz 
stabilizeli

 
PA 6.6/6 kopolimer, %15 cam elyaf takviyeli PA 6.6/6 kopolimer, %20 cam elyaf 

takviyeli
PA 6.6/6 kopolimer, takviyesiz,  
darbe dayanýmlý PA 6.6/6 kopolimer, takviyesiz
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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


