
74 landen/normen

450.000+ materialen

20 miljoen eigenschappen records

  Eigenschappen van 450.000+ Materialen

  Metalen, Polymeren, Keramieken, Composieten 

  35.000+ Materialen met cyclishce eigenschappen

  Chemische compositie

  Mechanische en fysische eigenschappen

  Meerdere materiaal vergelijksopties

  3.000+ bronnen voor geavanceerde data

  150.000+ Stress-strain curven

  74 Standard Development Organizations

  Internationale Cross-Referentie tabellen

  Eigenschappenschatting en interpolatie 

  Data export naar CAE software

  Identificatie naar onbekende materialen

  Norm en materiaal update tracking

www.totalmateria.com

Total Materia is ‘s werelds meest uitgebreide materiaal database  
die een snelle toegang biedt tot meer dan 450.000 eigenschappen  

van metalen, polymeren, keramieken en composieten.
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Van consultants, kleine en middel grote bedrijven tot aan multinationals,  
Total Materia heeft een pakket voor ieders behoeften.

Ons vlaggenschip metaal database met meer dan 450.000 metalen en legeringen tot 
nieuwe niet-metalen in PolyPLUS, is Total Materia de nummer één eigenschappen 
bron in de wereld. In Extended Range vindt u een unieke collectie stress-strain 
curven, vermoeidheids data en meer om u te ondersteunen bij kritische taken en 
meer mogelijkheden in design. Total Materia kan worden geraadpleegd 

via een scala van productopties, 
waaronder een single user desktop 
editie, flexibele web-abonnementen 

voor individuele gebruikers, voor 
meergebruiker set-ups voor kleine en 

grote bedrijven, en zakelijke oplossingen 
voor internationale bedrijven.

Meergebruiker licenties

Verdeel het informatieve vermogen en 
de kennis van de Total Metaria Database 

over uw intranet. U en al uw collega’s 
hebben op elk moment toegang 

tot de database, zoveel als nodig is, 
rechtstreeks binnen uw bedrijfsnetwerk.

Total Materia biedt een reeks van 
nieuwe pakketten aan die zorgvuldig 
zijn samengestelt om in al uw materiaal 
behoeften te voorzien.
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VOEG DE COMPLIANCE-MODULE TOE MET ELKE PREMIUM- OF ULTRA-NETWERK-EDITIE!
Compliance is niet beschikbaar met de Basic of Single User opties
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‘s Werelds meest uitgebreide metaaldatabase

Eigenschappen voor duizenden niet-metalen

Ongeëvenaarde materiaaleigenschappen resource voor geavanceerde berekeningen

Materiaalinformatie voor lassen, smeermiddelen, tribologie, afmetingen en coatings

Aanvullend datamodule met informatie over corrosiegegevens, bestraling, verwering 
en veroudering

Globale regelgevingsmodule voor materialen en stoffen

Materiaalgids en zoekmachine

Onmiddelijke onbekende materiaalindentificatie

Het overbruggen van de kloof tussen de gegevensbron en CAE software

Traceerbaarheid van norm en materiaalupdates
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