
Egenskapsdata för tusentals icke-metalliska material

VÄ RLDENS MES T OMFAT TA NDE M ATERI A LDATA BA S PRESENTER A R

Utmaningen

 k Att hitta exakta spårbara standarder  
och patenteradmaterialfastighetsdata  
för polymerer, kompositer och keramer

 k Simultana jämförelse av olika typer  
av metalliska och icke - metalliska material 
för att hitta de bästa alternativen

 k Sourcing av sällsynt avancerad 
egenskapsinformation för FEA/CAE 
beräkningar bland annat  
spännings- töjnings och 
utmattingsuppgifter

Fördelarna
 k En enda resurs som satisfierar ert informationsbehov om 
materiella egenskaper

 k Nya möjligheter inom design för att jämföra prestanda för helt 
diversifierade material

PolyPLUS är data för de icke-metalliska materialegenskaperna  
och består av tusentals plaster, keramer och kompositer 

Lösningen
 Data för Icke-metalliska materiella egenskaper  

för tiotusentals plaster, keramer och kompositmaterial

 Innehåller tusentals standard-och egenutvecklade material 

 Enkel sökning av avancerade materiella uppgifter för  
icke-metaller bland annat spännings- töjningskurvor  
och cykliska egenskaper
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Integrerat med Total Metals databas som innehåller över 350,000 
metallegeringar, PolyPLUS tillåter Total Materia att användas som  

en gemensam lösning för dina materiella behov.

Ultimat allt i ett lösning för alla materiella egenskapsbehov 
I kombination med världens mest omfattande metalldatabas, PolyPLUS har alla fördelar 
Total Metals har fast för ickemetaller. PolyPLUS inkluderar tusentals plaster, keramer och 
kompositmaterial, allt tillgängligt en knapptryckning ifrån!

Avancerade materiella egenskapsuppgifter för icke-metaller 
Förutom att husera en unik samling avancerade uppgifter om metalliska material erbjuder 
Extended Range en omfattande uppsättning spännings- töjningskurvor och utmattningsdata 
för icke-metaller.

Enastående utveckling och uppgraderingar 
Vårt växande bibliotek av icke-metaller har snabbt blivit en oumbärlig resurs för 
ingenjörssamfundet, och detta genom vårt engagerade PolyPLUS team samt ny data och 
funktionalitetsuppgraderingar varje månad.
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