
 
 

 

Keraflex®
 

  Φύλλο Πορσελάνης 

Ψημένη Πορσελάνη 
 

Χρώμα - λευκό - μπεζ 

Επιφανειακή τραχύτητα R
max 

µm 1.6 

Πάχος mm 0.5 / 1.0 

Μικτή πυκνότητα g/cm³ 2.4 

Θερμοκρασία Ψησίματος °C 1280 

Δύναμη Κάμψης MPa 23 

Κεραμικό Υλικό - μαλακή πορσελάνη 

Διηλεκτρική δύναμη στους 20°C kV/mm > 12.0 

Συντελεστής Θερμικής Διαστολής 10-6K-1 7.0 

 
 
 
 
 

Το Keraflex®  είναι ένα φύλλο μαλακής 

πορσελάνης, το οποίο αναπτύχθηκε 

αποκλειστικά αντικείμενα τέχνης και 

σχεδιασμού. Καλλιτέχνες, σχεδιαστές, 

σχολεία ή χομπίστες χρησιμοποιούν τα 

φύλλα Keraflex® για να δημιουργήσουν 

κοσμήματα, στοιχεία φωτισμού, στοιχεία 

επίπλων, αντικείμενα των πλαστικών 

τεχνών και γλυπτά origami. Το φύλλο 

βασίζεται σε κεραμικές πρώτες ύλες και σε 

οργανικό συνδετήριο πλαίσιο. Η υψηλή 

ευκαμψία επιτρέπει την παραγωγή και 

πολύπλοκων αντικειμένων origami. 

 
Το φύλλο μπορεί να ψηθεί σε κάθε 

παραδοσιακό καμίνι κεραμικής. Για τους 

αρχάριους η KERAFOL® προσφέρει επίσης 

το ελκυστικό  kit box πορσελάνης για 

αρχαρίους. Τα υλικά μπορούν να 

αγοραστούν από έναν από τους dealers 

μας που αναφέρονται στην σελίδα μας : 

www.keraflex.com 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Ωμό Φύλλο 

 

Τυπικά Χαρακτηριστικά Μονάδα Τιμή 

Χρώμα - beige 

Διαλυτότητα - Ελαφρά υδατοδιαλυτή 

Δύναμη εφελκυσμού στους 20°C N/mm² 1.35 

Διηλεκτρική δύναμη kV/mm 12.0 

Μικτή πυκνότητα g/cm³ 1.6 

Διαστάσεις Standard  DIN A 3 / 4 

Διάρκεια ζωής μήνας 12 

Συρρίκνωση στους 1280°C % ~ 18.0 

 
 
 

Πλεονεκτήματα 

■ Δημιουργικότητα που ενθαρρύνει τα κεραμικά υλικά για καλλιτέχνες, σχεδιαστές, σχολεία και 
χομπίστες 

■ ιδανικό κεραμικό υλικό για καλλιτεχνικές δημιουργίες σχεδιασμένες με λεπτά τοιχώματα 

■ kit αρχαρίων με εκτενείς πληροφορίες διαθέσιμο 

 
 

 

Εφαρμογές 

■ υλικό κατασκευών για καλλιτέχνες και σχεδιαστές 

■ χειροποίητο υλικό για σχολές καλών τεχνών 

Koppe-Platz 1 info@kerafol.com 

92676 Eschenbach - Germany www.kerafol.com 

Tel.: + 49 (0) 96 45 - 88 300 

Fax: + 49 (0) 94 45 - 88 390 

Διαφάνεια - ναι 

Τυπικά  Χαρακτηριστικά Μονάδα
Unit 

Τιμή 

http://www.keraflex.com/
mailto:info@kerafol.com
http://www.kerafol.com/


 
 

 
Μετάφραση του εντύπου από ΕΥΡΩΚΕΡΑΜΙΚΗ Ι.Κ.Ε. 

 

Important notes 

The data presented in this leaflet are in accordance with the present state of our knowledge. All statements, technical information and recommenda- 

tions herein are based on tests we believe to be reliable. The customer is thereby not absolved from carefully checking all supplies immediately on 

receipt. The recommendations made in this catalogue should be checked by preliminary trials because of conditions during processing over which we 

have no control, especially where other companies‘ raw materials are also being used. Before using, user shall determine the suitability of the product 

for its intended use, and the user assumes all risks and liability whatsoever in connection there with. We reserve the right to alter product constants 

within the scope of technical process or new developments. The recommendations do not absolve the customer from the obligation of investigating the 

possibility of infringement of third parties right and, if necessary, clarifying the position. Sellers‘ and manufacturer‘ only obligation shall be to replace 

such quantity of the product proved to be defective. Neither seller nor manufacturer shall be liable either in tort or contract for any loss or damage, 

direct or incidental, or consequential, including loss of profits or revenue arising out of the use or the inability to use a product. No statement, purchase 

order or recommendations by seller or purchaser not contained herein shall have any force or effect unless in an agreement signed by the officers of 

the seller and manufacturer. 
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