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Service och leveranssäkerhet är vår högsta
prioritet. Vi kan dessutom erbjuda:

4 Konvertering av data till CAD-filer

4 Ritningar från prover eller skisser

4Montering av delar

4Märkning genom tryck eller prägling

4 Förpackningsmaterial enligt önskemål

4 Förpackat i rätt mängd/förpackning

4Artikeletikett på förpackning

4 Självhäftande tejp på en eller
båda sidor som hjälp vid montering

Servicen är i linje med vår målsättning att
erbjuda våra kunder ett långsiktigt samar-
bete.
Vi lyssnar till specifika behov och finns all-
tid till förfogande för att erbjuda våra
kunskaper. Detta anser vi är viktigt för ett
lyckat samarbete.

Vi har som huvudmålsätting att ge service.
Vår servicegrad ska vara den bästa tänk-
bara och servicebegreppet ska genomsyra
hela företagets verksamhet. Vårt motto är:
”Rätt produkt i rätt tid till förmånliga
villkor”.

Service -
vägen till samarbete 

Tematic Industrial Parts AB
Florettgatan 12, Box 221 76
250 23 Helsingborg
Tel 042-16 47 00
Fax 042-16 47 11
Mail info@tematic.se www.tematic.se

Vattenskurna
produkter

Andra broschyrer i
denna serie:

4 Stansade produkter

4 Svarvade och
frästa produkter

4 Formgjutna och
extruderade produkter



Material med rätt egenskaper presterar bättre

4 Mekanisk hållfasthet (riv, slag, drag, etc.) 

4 Kemisk beständighet 

4 Beständighet mot: kyla, värme, fukt

4 Elektriska egenskaper

4 Elastisitet 

4 Brännbarhet, smältpunkt 

4 Utmattning 

4 Tryckhållfasthet 

4 Identifierng, märking, färg 

4 Sammanfogningsmöjligheter

4 Återvinningsegenskaper 

4 Godkännanden: BAM, 
DVGW, HTB, KTW, WRC etc.

Materialets egenskaper är avgörande för produktens kapacitet och funktion.
När vi rekommenderar material tar vi hänsyn till egenskaper som:

Service och support –
vägen till samarbete

I produktion, beroende av material, form,
dimension och precision, använder vi
någon av följande processer: planstans-

ning, vattenskärning, formgjutning,
svarvning, fräsning eller extrudering/sträng-

sprutning.

Vi erbjuder våra produkter -

4 I alla former
4 I alla storlekar
4 I alla material 
4 I alla volymer

Våra produkter tillverkas ofta i större ekonomiskt
försvarbara volymer t.ex. ett årsbehov.
De lagerhålls då hos oss för våra kunders räkning
och avropas därefter succesivt. 

Vi bevakar också när det är dags att nytillverka för
att fylla på lagren. Allt detta garanterar den högsta
service vad avser leveranssäkerhet, rätt produkt i
rätt tid.

Servicen är i linje med vår målsättning att erbjuda
våra kunder ett långsiktigt samarbete.
Vi lyssnar till specifika behov och finns alltid till för-
fogande för att hjälpa till.

4Högprecisionsskärning av ett antal
arbetsstycken med bara en maskin 

4 Ingen temperaturhöjning i materialet vid
bearbetning

4 Ett verktyg som är fritt från slitage och
alltid håller högsta skarphet 

4Konstant hög precision 

4Raka snittytor vid skärningen (inte
konkavt som vi stansning) 

4Direktöverföring från CAD-filer

4Möjlighet till att snabbt ändra geometrin 

4 Storlekar på munstycket från 0,04 till
0,4 mm i diameter 

4 Snabba leveranser av prover, prototyper
eller provserier 

4Brett användningsområde, från tjocka cell-
material till tunna precisiondelar 

4Optimalt materialutnyttjande

Precisionsskärning under högt tryck

VATTTENSKÄRNING
- bäst när det gäller

flexibilitet

På en yta som är upp till 3.000 mm lång
och 2.000 mm bred kan vi vattenskära i
nästan alla ickemetalliska material, frånsett
de som är pappersbaserade.
Beroende av materialet kan vi bearbeta
material upp till 100mm i tjocklek. För att
fastslå gränserna föreslår vi att en testskär-
ning görs.

En annan fördel med vattenskärning är att
för tjocka material ändras inte formen på
produkten.
Raka väggar/ytor är garanterade även för
mjuka celliga material, till skillnad från
planstansning där oftast konkava
ytor/väggar uppstår.

När det gäller ritningar så behövs CAD-
filer, helst DXF eller DWG filer som konver-
teras till att passa CNC programmet.
Vi kan också för en liten ersätting göra
CAD-filer av Era skisser eller ritningar.

Beroende på utförandet kan detaljerna
vattenskäras individuellt eller parallellt med
flera munstycken. Vid serieproduktion
programmeras vattenskärningen så att
man utnyttjar materialet maximalt.

Produktionen är genomgående kvalitetssä-
krad enligt DIN ISO 9001:2000

Allt är möjligt på en yta upp till 3000 x 2000 x 100 mm 

Vi har breda kunskaper och lång erfarenhet av att arbeta med en mängd olika material. 
Den senast utvecklingen av material och teknik integrerar vi i våra materialval. Ett urval av
standardmaterial som vi erbjuder följer nedan: 

Vi vattenskär på begäran även en mängd andra
material såväl som Era egna material, förutsatt att
de passar att vattenskäras. Dock föreslår vi att en
testskärning görs först.

Stor erfarenhet av material

Butyl 

Cellgummi 

CR - Kloropren

EPDM 

Filt 

Grafit

Gummikork 

HNBR

Hypalon

Hårdpapp  

Klingersil 

Kork

NBR 

NR

PA - Polyamid 

PE - Polyetylen 

PP - Polypropylen 

PTFE - Teflon 

PUR - Polyuretan 

PVC 

Silikon 

Skummat
material 

Svampgummi 

Tesnit

Viton

Vulkanfiber Mjukt stansat material.

Mjukt vattenskuret material.

Rent vatten under extremt högt tryck, koncentrerat i en mycket tunn stråle är energikällan för vattenskärning. En högtryckspump levererar
vattenstrålen med över 3000 bar genom ett tunt safirmunstycke.
Vattnet lämnar munstycket med en hastighet på 900m/s, 3 gånger ljudets hastighet. Därav den enorma genomslagskraften.
Fördelarna med denna process är:
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