
ANEXO 1

ELASTÓMEROS TERMOPLÁSTICOS
PROPRIEDADES GERAIS I

POLIESTIRÉNICOS POLIOLEFÍNICOS

AbreviaturaAbreviaturaAbreviaturaAbreviatura SBS SEBS TIPO

Natureza da fase elásticaNatureza da fase elásticaNatureza da fase elásticaNatureza da fase elástica Polibutadieno,
Poliisopreno

Poli 
(etileno-butileno)

EPM ou EDPM,
reticulado ou não

Natureza da fase rígidaNatureza da fase rígidaNatureza da fase rígidaNatureza da fase rígida Poliestireno Poliestireno Polipropileno

PROPRIEDADES FÍSICAS

Dureza:Dureza:Dureza:Dureza: TIPOS
MACIOS

TIPOS
DUROS

TIPOS
MACIOS

TIPOS
DUROS

Shore AShore AShore AShore A 30-90 10-90 63-85

Shore DShore DShore DShore D 1-35 1-60 10-35

DensidadeDensidadeDensidadeDensidade 0,90-1,16 0,90-1,23 0,90-0,97

Tensão de rotura, MPaTensão de rotura, MPaTensão de rotura, MPaTensão de rotura, MPa 2-11 2-20 10-35%%%%Alongamento na rotura, Alongamento na rotura, Alongamento na rotura, Alongamento na rotura, 500-1300 \ 100-650

Resistência à fadiga por flexãoResistência à fadiga por flexãoResistência à fadiga por flexãoResistência à fadiga por flexão Muito baixa
a baixa

Baixa a
média Baixa a média Baixa – média - alta

Módulo em flexão, MPaMódulo em flexão, MPaMódulo em flexão, MPaMódulo em flexão, MPa 80-1200 \ 20-1300

Resistência ao desgasteResistência ao desgasteResistência ao desgasteResistência ao desgaste
Muito baixa
- baixa -
média

Baixa a
média

Muito baixa – baixa -
média Baixa a média

ResiliênciaResiliênciaResiliênciaResiliência Baixa a média Baixa a média Muito baixa a média

Deformações permanentesDeformações permanentesDeformações permanentesDeformações permanentes Muito baixa a baixa \ Muito baixa

Resistência ao rasgoResistência ao rasgoResistência ao rasgoResistência ao rasgo Baixa Baixa Baixa a média

PROPRIEDADES TÉRMICAS

Temperatura mínima de serviço ºCTemperatura mínima de serviço ºCTemperatura mínima de serviço ºCTemperatura mínima de serviço ºC -60 a -50 -60 -50 a -40 -40 a -20

Temperatura máxima de serviço ºCTemperatura máxima de serviço ºCTemperatura máxima de serviço ºCTemperatura máxima de serviço ºC 50 a 70 50 a 75 80 a 120 60 a 120

RESISTÊNCIA QUÍMICA

Solventes cloradosSolventes cloradosSolventes cloradosSolventes clorados Muito baixa a baixa Muito baixa a baixa Muito baixa a baixa

HidróliseHidróliseHidróliseHidrólise Média – alta – muito alta Média – alta – muito alta Média – alta – muito alta

CetonasCetonasCetonasCetonas \ \ Baixa a média

ÓleosÓleosÓleosÓleos Muito baixa a baixa Muito baixa a baixa Muito baixa – baixa - média

OUTRAS PROPRIEDADES

Resistência à chamaResistência à chamaResistência à chamaResistência à chama Muito baixa a baixa Muito baixa a baixa Muito baixa a baixa

Impermeabilidade aos gasesImpermeabilidade aos gasesImpermeabilidade aos gasesImpermeabilidade aos gases Baixa a média Baixa a média Baixa a média

Comportamento dieléctricoComportamento dieléctricoComportamento dieléctricoComportamento dieléctrico Médio a alto Médio a alto Baixo – médio – alto

Resistência ao ozonoResistência ao ozonoResistência ao ozonoResistência ao ozono Muito baixa – baixa - média Média – alta – muito alta Média – alta – muito alta

Resistência à intempérieResistência à intempérieResistência à intempérieResistência à intempérie Muito baixa – baixa - média Média a alta Média a alta

Resistência ao impacto, Notch/Izod, J/mResistência ao impacto, Notch/Izod, J/mResistência ao impacto, Notch/Izod, J/mResistência ao impacto, Notch/Izod, J/m Não parte 27 a não parte%%%%Absorção de água (24 horas), Absorção de água (24 horas), Absorção de água (24 horas), Absorção de água (24 horas), 0,01-0,4 0,01-0,28

Índice de preço, Índice de preço, Índice de preço, Índice de preço, €/kg/kg/kg/kg <1,6 1,6-4,0 <1,6



ELASTÓMEROS TERMOPLÁSTICOS
PROPRIEDADES GERAIS II

POLIURETANOS

AbreviaturaAbreviaturaAbreviaturaAbreviatura TPU

Natureza da fase elásticaNatureza da fase elásticaNatureza da fase elásticaNatureza da fase elástica Poliéster Poliéter

Natureza da fase rígidaNatureza da fase rígidaNatureza da fase rígidaNatureza da fase rígida Poliuretano

PROPRIEDADES FÍSICAS

Dureza:Dureza:Dureza:Dureza: TIPOS MACIOS TIPOS DUROS TIPOS MACIOS TIPOS DUROS

Shore AShore AShore AShore A 62-90 90-99 75-85 90-99

Shore DShore DShore DShore D 10-35 35-75 25-35 35-50

DensidadeDensidadeDensidadeDensidade 1,15-1,24 1,18-1,25 1,10-1,15 1,14-1,21

Tensão de rotura, MPaTensão de rotura, MPaTensão de rotura, MPaTensão de rotura, MPa 20-60 30-55 28-42 30-55%%%%Alongamento na rotura, Alongamento na rotura, Alongamento na rotura, Alongamento na rotura, 300-600

Resistência à fadiga por flexãoResistência à fadiga por flexãoResistência à fadiga por flexãoResistência à fadiga por flexão Média – alta – muito alta

Módulo em flexão, MPaMódulo em flexão, MPaMódulo em flexão, MPaMódulo em flexão, MPa 25-900

Resistência ao desgasteResistência ao desgasteResistência ao desgasteResistência ao desgaste Taber, mg/1000 ciclos: 25-70

ResiliênciaResiliênciaResiliênciaResiliência Baixa a média

Deformações permanentesDeformações permanentesDeformações permanentesDeformações permanentes Muito baixa – baixa – média

Resistência ao rasgoResistência ao rasgoResistência ao rasgoResistência ao rasgo Média – alta – muito alta

PROPRIEDADES TÉRMICAS

Temperatura mínima de serviço ºCTemperatura mínima de serviço ºCTemperatura mínima de serviço ºCTemperatura mínima de serviço ºC -40 -60 a -30

Temperatura máxima de serviço ºCTemperatura máxima de serviço ºCTemperatura máxima de serviço ºCTemperatura máxima de serviço ºC 80 70 a 120

RESISTÊNCIA QUÍMICA

Solventes cloradosSolventes cloradosSolventes cloradosSolventes clorados Baixa a média

HidróliseHidróliseHidróliseHidrólise Muito baixa – baixa – média Baixa a média

CetonasCetonasCetonasCetonas Baixa a média Muito baixa – baixa – média

ÓleosÓleosÓleosÓleos Média a alta Baixa – média – alta

OUTRAS PROPRIEDADES

Resistência à chamaResistência à chamaResistência à chamaResistência à chama Muito baixa a baixa

Impermeabilidade aos gasesImpermeabilidade aos gasesImpermeabilidade aos gasesImpermeabilidade aos gases Média a alta

Comportamento dieléctricoComportamento dieléctricoComportamento dieléctricoComportamento dieléctrico Baixo a médio

Resistência ao ozonoResistência ao ozonoResistência ao ozonoResistência ao ozono Média – alta – muito alta

Resistência à intempérieResistência à intempérieResistência à intempérieResistência à intempérie Média a alta

Resistência ao impacto, Notch/Izod, J/mResistência ao impacto, Notch/Izod, J/mResistência ao impacto, Notch/Izod, J/mResistência ao impacto, Notch/Izod, J/m 27-105 150%%%%Absorção de água (24 horas), Absorção de água (24 horas), Absorção de água (24 horas), Absorção de água (24 horas), 0,1-0,4 0,3-0,8

Índice de preço, Índice de preço, Índice de preço, Índice de preço, €/kg/kg/kg/kg 1,6-4,0



ELASTÓMEROS TERMOPLÁSTICOS
PROPRIEDADES GERAIS III

POLIAMIDA POLIÉSTER VINILO

AbreviaturaAbreviaturaAbreviaturaAbreviatura PEBA COPE EVA/VC

Natureza da fase elásticaNatureza da fase elásticaNatureza da fase elásticaNatureza da fase elástica Poliéter Poliéter EVA

Natureza da fase rígidaNatureza da fase rígidaNatureza da fase rígidaNatureza da fase rígida Poliamida Poliéster PVC

PROPRIEDADES FÍSICAS

Dureza:Dureza:Dureza:Dureza: TIPOS
MACIOS

TIPOS
DUROS

Shore AShore AShore AShore A 72-85 90-99 80-85 60-80

Shore DShore DShore DShore D 25-35 35-72 30-35 10-25

DensidadeDensidadeDensidadeDensidade 0,96-1,01 1,00-1,10 1,10 1,18-1,25

Tensão de rotura, MPaTensão de rotura, MPaTensão de rotura, MPaTensão de rotura, MPa 29-34 10-58 15-25 12-14%%%%Alongamento na rotura, Alongamento na rotura, Alongamento na rotura, Alongamento na rotura, 220-820 \ \

Resistência à fadiga por flexãoResistência à fadiga por flexãoResistência à fadiga por flexãoResistência à fadiga por flexão Baixa – média – alta Alta – muito alta Baixa a média

Módulo em flexão, MPaMódulo em flexão, MPaMódulo em flexão, MPaMódulo em flexão, MPa \ \ \ \

Resistência ao desgasteResistência ao desgasteResistência ao desgasteResistência ao desgaste Média – alta – muito alta (Taber) 3 – 15 mg / 1000 ciclos Baixa a média

ResiliênciaResiliênciaResiliênciaResiliência Muito baixa – baixa – média Baixa – média – alta Baixa a média

Deformações permanentesDeformações permanentesDeformações permanentesDeformações permanentes Muito baixa – baixa – média Baixa – média – alta Muito baixa – baixa – média

Resistência ao rasgoResistência ao rasgoResistência ao rasgoResistência ao rasgo Baixa – média – alta – muito alta Média – alta – muito alta Baixa a média

PROPRIEDADES TÉRMICAS

Temperatura mínima de serviço ºCTemperatura mínima de serviço ºCTemperatura mínima de serviço ºCTemperatura mínima de serviço ºC -60 a -40 -60 a -40 -50 a -40

Temperatura máxima de serviço ºCTemperatura máxima de serviço ºCTemperatura máxima de serviço ºCTemperatura máxima de serviço ºC 100 a 130 100 a 135 80-120

RESISTÊNCIA QUÍMICA

Solventes cloradosSolventes cloradosSolventes cloradosSolventes clorados Muito baixa a baixa Muito baixa a baixa Muito baixa – baixa – média

HidróliseHidróliseHidróliseHidrólise Baixa a média Baixa – média - alta Média – alta – muito alta

CetonasCetonasCetonasCetonas Média a alta Baixa a média \

ÓleosÓleosÓleosÓleos Baixa – média -alta Média a alta Média – alta

OUTRAS PROPRIEDADES

Resistência à chamaResistência à chamaResistência à chamaResistência à chama Muito baixa – baixa Muito baixa – baixa Baixa – média

Impermeabilidade aos gasesImpermeabilidade aos gasesImpermeabilidade aos gasesImpermeabilidade aos gases Média Muito baixa – baixa – média Baixa – média

Comportamento dieléctricoComportamento dieléctricoComportamento dieléctricoComportamento dieléctrico Baixa – média Média – alta Baixa – média – alta

Resistência ao ozonoResistência ao ozonoResistência ao ozonoResistência ao ozono Média – alta – muito alta Média – alta – muito alta Média alta – muito alta

Resistência à intempérieResistência à intempérieResistência à intempérieResistência à intempérie Baixa – média – alta Baixa – média – alta Média

Resistência ao impacto, Notch/Izod, J/mResistência ao impacto, Notch/Izod, J/mResistência ao impacto, Notch/Izod, J/mResistência ao impacto, Notch/Izod, J/m 36 a não parte \ \%%%%Absorção de água (24 horas), Absorção de água (24 horas), Absorção de água (24 horas), Absorção de água (24 horas), 0,9-1,4 0,6-2,5 \

Índice de preço, Índice de preço, Índice de preço, Índice de preço, €/kg/kg/kg/kg 3-11 \ 1,6 a 4,0



ELASTÓMEROS TERMOPLÁSTICOS
PROPRIEDADES GERAIS IV

VINILO TPV – TERMOPLÁSTICO VULCANIZADO

AbreviaturaAbreviaturaAbreviaturaAbreviatura TPE/PVC PP/CIIR TPSiV

Natureza da fase elásticaNatureza da fase elásticaNatureza da fase elásticaNatureza da fase elástica Borracha NBR Borracha cloro butílica Borracha silicone

Natureza da fase rígidaNatureza da fase rígidaNatureza da fase rígidaNatureza da fase rígida PVC Polipropileno Amida ou poliéster

PROPRIEDADES FÍSICAS

Dureza:Dureza:Dureza:Dureza:

Shore AShore AShore AShore A 50-70 45-65 50

Shore DShore DShore DShore D 1-15 1-10 50

DensidadeDensidadeDensidadeDensidade 1,09-1,26 0,92-0,98 0,89-1,20

Tensão de rotura, MPaTensão de rotura, MPaTensão de rotura, MPaTensão de rotura, MPa 7-14 3-5 5-24%%%%Alongamento na rotura, Alongamento na rotura, Alongamento na rotura, Alongamento na rotura, 500 \ \

Resistência à fadiga por flexãoResistência à fadiga por flexãoResistência à fadiga por flexãoResistência à fadiga por flexão Baixa a média Baixa – média – alta Média a alta

Módulo em flexão, MPaMódulo em flexão, MPaMódulo em flexão, MPaMódulo em flexão, MPa \ \ \

Resistência ao desgasteResistência ao desgasteResistência ao desgasteResistência ao desgaste Baixa a média Muito baixa – baixa – média Alta a muito alta

ResiliênciaResiliênciaResiliênciaResiliência Baixa a média Muito baixa – baixa – média Média alta

Deformações permanentesDeformações permanentesDeformações permanentesDeformações permanentes Muito baixa – baixa – média Muito baixa – baixa – média – alta \

Resistência ao rasgoResistência ao rasgoResistência ao rasgoResistência ao rasgo Baixa Muito baixa – baixa – média Média

PROPRIEDADES TÉRMICAS

Temperatura mínima de serviço ºCTemperatura mínima de serviço ºCTemperatura mínima de serviço ºCTemperatura mínima de serviço ºC -55 a -20 -60 a -30 -60

Temperatura máxima de serviço ºCTemperatura máxima de serviço ºCTemperatura máxima de serviço ºCTemperatura máxima de serviço ºC 70 a 85 90 a 130 150

RESISTÊNCIA QUÍMICA

Solventes cloradosSolventes cloradosSolventes cloradosSolventes clorados Muito baixa a baixa Muito baixa a baixa Baixa – média – alta – muito alta

HidróliseHidróliseHidróliseHidrólise Média a alta Média – alta – muito alta Baixa – média – alta

CetonasCetonasCetonasCetonas \ Baixa a média Baixa – média – alta

ÓleosÓleosÓleosÓleos Média a alta Muito baixa – baixa – média Média a alta

OUTRAS PROPRIEDADES

Resistência à chamaResistência à chamaResistência à chamaResistência à chama Média – boa Muito baixa a baixa Média a alta

Impermeabilidade aos gasesImpermeabilidade aos gasesImpermeabilidade aos gasesImpermeabilidade aos gases Média a alta Média a alta \

Comportamento dieléctricoComportamento dieléctricoComportamento dieléctricoComportamento dieléctrico Baixa – média - alta Média a alta Alta

Resistência ao ozonoResistência ao ozonoResistência ao ozonoResistência ao ozono Média a alta Média a alta Alta

Resistência à intempérieResistência à intempérieResistência à intempérieResistência à intempérie Média a alta Baixa a média Média – alta – muito alta

Resistência ao impacto, Notch/Izod, J/mResistência ao impacto, Notch/Izod, J/mResistência ao impacto, Notch/Izod, J/mResistência ao impacto, Notch/Izod, J/m \ \ \%%%%Absorção de água (24 horas), Absorção de água (24 horas), Absorção de água (24 horas), Absorção de água (24 horas), \ \ \

Índice de preço, Índice de preço, Índice de preço, Índice de preço, €/kg/kg/kg/kg <1,60 1,60-4,0 3-11



ELASTÓMEROS TERMOPLÁSTICOS
PROPRIEDADES GERAIS V

TPV – ELASTÓMEROS TERMOPLÁSTICOS VULCANIZADOS

AbreviaturaAbreviaturaAbreviaturaAbreviatura PP/EPDM PP/EPDM PP/NR

Natureza da fase elásticaNatureza da fase elásticaNatureza da fase elásticaNatureza da fase elástica Borracha EPDM Borracha EPDM Borracha natural

Natureza da fase rígidaNatureza da fase rígidaNatureza da fase rígidaNatureza da fase rígida Polipropileno Polipropileno Polipropileno

PROPRIEDADES FÍSICAS

Dureza:Dureza:Dureza:Dureza:

Shore AShore AShore AShore A 40-85 90-99 60-90

Shore DShore DShore DShore D 1-35 34-50 10-35

DensidadeDensidadeDensidadeDensidade 0,96-0,97 0,94-0,96 1,00

Tensão de rotura, MPaTensão de rotura, MPaTensão de rotura, MPaTensão de rotura, MPa 3-16 12-28 4-12%%%%Alongamento na rotura, Alongamento na rotura, Alongamento na rotura, Alongamento na rotura, \ \ \

Resistência à fadiga por flexãoResistência à fadiga por flexãoResistência à fadiga por flexãoResistência à fadiga por flexão Média a alta Média a alta Média a alta

Módulo em flexão, MPaMódulo em flexão, MPaMódulo em flexão, MPaMódulo em flexão, MPa – – –

Resistência ao desgasteResistência ao desgasteResistência ao desgasteResistência ao desgaste Baixa a média Baixa a média Baixa a média

ResiliênciaResiliênciaResiliênciaResiliência Baixa a média Baixa a média Baixa a média

Deformações permanentesDeformações permanentesDeformações permanentesDeformações permanentes Baixa – média – alta Muito baixa – baixa – média Muito baixa – baixa –média

Resistência ao rasgoResistência ao rasgoResistência ao rasgoResistência ao rasgo Baixa a média Baixa a média Baixa a média

PROPRIEDADES TÉRMICAS

Temperatura mínima de serviço ºCTemperatura mínima de serviço ºCTemperatura mínima de serviço ºCTemperatura mínima de serviço ºC –60 a –50 –60 a –30 –50 a –35

Temperatura máxima de serviço ºCTemperatura máxima de serviço ºCTemperatura máxima de serviço ºCTemperatura máxima de serviço ºC 90 a 140 90 a 140 80 a 120

RESISTÊNCIA QUÍMICA

Solventes cloradosSolventes cloradosSolventes cloradosSolventes clorados Muito baixa a baixa Muito baixa a baixa Muito baixa a baixa

HidróliseHidróliseHidróliseHidrólise Média – alta – muito alta Média – alta – muito alta Média – alta – muito alta

CetonasCetonasCetonasCetonas Baixa a média Baixa a média Baixa a média

ÓleosÓleosÓleosÓleos Muito baixa – baixa – média Baixa a média Muito baixa – baixa – média

OUTRAS PROPRIEDADES

Resistência à chamaResistência à chamaResistência à chamaResistência à chama Muito baixa a baixa Muito baixa a baixa Muito baixa – baixa

Impermeabilidade aos gasesImpermeabilidade aos gasesImpermeabilidade aos gasesImpermeabilidade aos gases Baixa a média Baixa a média Baixa a média

Comportamento dieléctricoComportamento dieléctricoComportamento dieléctricoComportamento dieléctrico Média a alta Média a alta Média a alta

Resistência ao ozonoResistência ao ozonoResistência ao ozonoResistência ao ozono Média – alta – muito alta Média – alta – muito alta Muito baixa – baixa –média –alta

Resistência à intempérieResistência à intempérieResistência à intempérieResistência à intempérie Média a alta Média a alta Média a alta

Resistência ao impacto, Notch/Izod, J/mResistência ao impacto, Notch/Izod, J/mResistência ao impacto, Notch/Izod, J/mResistência ao impacto, Notch/Izod, J/m \ \ \%%%%Absorção de água (24 horas), Absorção de água (24 horas), Absorção de água (24 horas), Absorção de água (24 horas), \ \ \

Índice de preço, Índice de preço, Índice de preço, Índice de preço, €/kg/kg/kg/kg 1,6 a 4,0 1,6 a 4,0 <1,6



ELASTÓMEROS TERMOPLÁSTICOS
PROPRIEDADES GERAIS VI

TPV – ELASTÓMEROS TERMOPLÁSTICOS VULCANIZADOS

AbreviaturaAbreviaturaAbreviaturaAbreviatura PP/NR PP/NBR PP/NBR

Natureza da fase elásticaNatureza da fase elásticaNatureza da fase elásticaNatureza da fase elástica Borracha natural Borracha nitrílica Borracha nitrílica

Natureza da fase rígidaNatureza da fase rígidaNatureza da fase rígidaNatureza da fase rígida Polipropileno Polipropileno Polipropileno

PROPRIEDADES FÍSICAS

Dureza:Dureza:Dureza:Dureza:

Shore AShore AShore AShore A 99 70 – 87 90 – 99

Shore DShore DShore DShore D 50 15 – 35 40 – 50

DensidadeDensidadeDensidadeDensidade 1,00 0,98 – 1,00 0,96 – 0,98

Tensão de rotura, MPaTensão de rotura, MPaTensão de rotura, MPaTensão de rotura, MPa 12 6 – 12 12 – 26%%%%Alongamento na rotura, Alongamento na rotura, Alongamento na rotura, Alongamento na rotura, – – –

Resistência à fadiga por flexãoResistência à fadiga por flexãoResistência à fadiga por flexãoResistência à fadiga por flexão Média a alta Média a alta Média a alta

Módulo em flexão, MPaMódulo em flexão, MPaMódulo em flexão, MPaMódulo em flexão, MPa – – –

Resistência ao desgasteResistência ao desgasteResistência ao desgasteResistência ao desgaste Baixa a média Baixa – média – alta Baixa – média – alta

ResiliênciaResiliênciaResiliênciaResiliência Baixa a média Muito – baixa – média Baixa a média

Deformações permanentesDeformações permanentesDeformações permanentesDeformações permanentes Muito baixa – baixa – média Baixa – média – alta Muito baixa – baixa – média

Resistência ao rasgoResistência ao rasgoResistência ao rasgoResistência ao rasgo Baixa a média Baixa a média Baixa a média

PROPRIEDADES TÉRMICAS

Temperatura mínima de serviço ºCTemperatura mínima de serviço ºCTemperatura mínima de serviço ºCTemperatura mínima de serviço ºC –55 a –40 –40 a –20 –30 a –20

Temperatura máxima de serviço ºCTemperatura máxima de serviço ºCTemperatura máxima de serviço ºCTemperatura máxima de serviço ºC 80 a 120 90 a 120 90 a 120

RESISTÊNCIA QUÍMICA

Solventes cloradosSolventes cloradosSolventes cloradosSolventes clorados Muito baixa a baixa Baixa Baixa

HidróliseHidróliseHidróliseHidrólise Média – alta – muito alta Média – alta – muito alta Média – alta – muito alta

CetonasCetonasCetonasCetonas Baixa a média \ \

ÓleosÓleosÓleosÓleos Baixa a média Média a alta Média a alta

OUTRAS PROPRIEDADES

Resistência à chamaResistência à chamaResistência à chamaResistência à chama Muito baixa a baixa Muito baixa – baixa Muito baixa a baixa

Impermeabilidade aos gasesImpermeabilidade aos gasesImpermeabilidade aos gasesImpermeabilidade aos gases Baixa a média Média Média

Comportamento dieléctricoComportamento dieléctricoComportamento dieléctricoComportamento dieléctrico Média a alta Baixa a média Baixa a média

Resistência ao ozonoResistência ao ozonoResistência ao ozonoResistência ao ozono Baixa – média – alta – muito alta Média – alta – muito alta Média – alta – muito alta

Resistência à intempérieResistência à intempérieResistência à intempérieResistência à intempérie Média a alta Média a alta Média a alta

Resistência ao impacto, Notch/Izod, J/mResistência ao impacto, Notch/Izod, J/mResistência ao impacto, Notch/Izod, J/mResistência ao impacto, Notch/Izod, J/m \ \ \%%%%Absorção de água (24 horas), Absorção de água (24 horas), Absorção de água (24 horas), Absorção de água (24 horas), \ \ \

Índice de preço, Índice de preço, Índice de preço, Índice de preço, €/kg/kg/kg/kg 1,60 a 4,0 1,6 a 4,0 1,6 a 4,0


