
Údaje o vlastnostech pro tisíce nekovových materiálů

S V Ě TOV Ě NEJOBS Á HLEJŠÍ  DATA BÁ ZE M ATERI Á LŮ PŘEDS TAV UJE

Výzvy

 k Nalezení přesné splňující data 
o vlastnostech normovaných a 
patentovaných materiálů pro polymerů, 
kompozity a keramiku

 k Současné srovnání různých druhů 
kovových a nekovových materiálů a 
hledání nejlepších alternativ

 k Získávání vzácných pokročilých informací 
o vlastnostech pro FEA / CAE výpočty, 
včetně napětí-deformace a dat o únavě Výhody

 k Rychlý zdroj pro všechny potřeby na data vlastností materiálů

 k Nové možnosti v designu porovnáním zcela různorodých 
materiálů

PolyPLUS je soubor dat vlastností nekovových materiálů pro tisíce  
plastů, keramiky a kompozitů

Řešení
 Data o vlastnostech nekovových materiálů pro desítky tisíc 

plastových, keramických a kompozitních materiálů

 Obsahuje tisíce jak normovaných tak patentovaných 
materiálů 

 Snadné vyhledávání pokročilých dat o vlastnostech  
pro nekovy včetně křivek napětí-deformace a cyklických 
vlastností

Polymery DřevoKeramika Kompozity Vlákna Cementy Pěny Voštinové  materiály



© 2018 Key to Metals AG. Všechna práva vyhrazena. 

Key to Metals AG, Doldertal 32, 8032 Zürich, Switzerland 
Phone: +41 44 586 49 59, Fax: +41 43 508 00 99, CustService@totalmateria.com

www.totalmateria.com

Údaje o vlastnostech pro tisíce nekovových materiálů

Data o složení

Mechanické vlastnosti

Fyzikální vlastnosti

Termické vlastnosti

Elektrické vlastnosti

Informace o výrobě

Diagramy napětí - deformace

Normované materiály

Soubor dat výrobců

Experimentální data

Polymery

Keramika

Kompozity

Vlákna

Cementy

Pěny

Voštinové
materiály

Dřevo

Integrována s databází Total Metals, která obsahuje více než 350 000 
kovových slitin, PolyPLUS umožňuje použít Total Materia jako skutečně rychlé 

řešení pro Vaše potřeby nalezení hledaných materiálů.

Nejrychlejší zdroj potřebných vlastností materiálů 
V kombinaci se světově nejobsáhlejší databází o vlastnostech kovů, PolyPLUS poskytuje 
všechny výhody databáze Total Metals pro nekovy včetně informací o vlastnostech tisíce 
plastů, keramiky a kompozitních materiálů. Vše je na dosah pouhým kliknutím myše!

Pokročilá data o vlastnostech nekovů 
Kromě toho, že v sobě ukrývá jedinečnou sbírku pokročilých dat vlastností kovových 
materiálů, Rozšířená řada také nabízí komplexní sadu křivek napětí-deformace a dat o únavě 
pro nekovy.

Bezkonkurenční rozvoj a aktualizace 
Prostřednictvím našeho specializovaného týmu PolyPLUS, nové aktualizace dat a funkcí jsou 
přidány každý měsíc, což znamená, že naše rozrůstající se knihovny pro nekovy se stává 
nepostradatelným zdrojem pro komunitu inženýrů.
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