
EconCore to światowy lider w zakresie technologii 
materiałów przekładkowych typu „plaster miodu”. 
EconCore dostarcza najnowocześniejszą technologię do 
ciągłej produkcji paneli i elementów sandwiczowych z 
rdzeniem honeycomb z tworzywa termoplastycznego. 
Nasze innowacyjne technologie sandwiczowe 
minimalizują ciężar i zmniejszają emisję CO2. Dzięki 
zastosowaniu technologii EconCore, rdzenie typu „plaster 
miodu” oraz panele sandwiczowe można produkować w 
sposób szybki, ciągły i na bieżąco. Technologie 
opatentowane na całym świecie pozwalają na 

oszczędność kosztów i zmniejszenie ciężaru w przemyśle motoryzacyjnym, transporcie, 
budownictwie, produkcji opakowań i branży meblowej. 

Technologia „plastra miodu” ThermHex EconCore to efektywny pod względem kosztów, ciągły 
proces produkcji płyt sandwiczowych, nadający się do stosowania w różnych obszarach, które są 
newralgiczne kosztowo.

Umożliwia ona łączenie rdzeni 
typu „plaster miodu”, 
wykonanych z różnych tworzyw 
termoplastycznych, z arkuszami 
różnych typów materiałów, w 
lekkich panelach 
sandwiczowych.

Na pierwszym etapie produkcji, 
polimery termoplastyczne 
zostają wytłoczone do postaci 
folii, a następnie uformowane 
próżniowo i złożone w formę rdzenia typu „plaster miodu”.
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W procesie mogą być stosowane rożne tworzywa termoplastyczne. Najbardziej popularny 
jest polipropylen (PP), ale PET (politereftalan etylenu), biologiczne tworzywa sztuczne, PVC 
(polichlorek winylu), ABS (kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy), PS (polistyren), PC 
(poliwęglan), PMMA (polimetakrylan metylu), PA (poliamid), PPS (polisulfid fenylu) i inne 
tworzywa, również nadają się do zastosowania w tej technologii.

Na drugim etapie procesu produkcyjnego warstwy zewnętrzne są laminowane na „plastrze miodu”, 
bezpośrednio po wykonaniu rdzenia. Warstwy zewnętrzne mogą być wykonane z wyżej 
wspomnianych materiałów termoplastycznych, ale także z kompozytów, materiałów 
drewnopochodnych, aluminium lub stali.

W porównaniu z konwencjonalnymi technologiami produkcji paneli sandwiczowych, ThermHex 
zapewnia optymalną wydajność produktu przy minimalnym koszcie wytworzenia. 

Dodatkowe zmniejszenie kosztów można uzyskać na ostatnim etapie, dzięki możliwości operacji 
przetwarzania końcowego (np. koronowanie,  kształtowanie termiczne, …), zgodnie z ciągłym 
procesem produkcji paneli typu „plaster miodu”. 

Rdzenie i panele ThermHex typu „plaster miodu” są stosowane w różnych obszarach 
newralgicznych kosztowo, takich jak produkcja opakowań, projektowanie wnętrz, motoryzacja, 
transport, budownictwo i konstrukcje itp. 

EconCore oferuje usługi inżynierskie, obejmujące wybór i optymalizację kombinacji materiałów 
rdzeniowych, co zapewnia optymalną równowagę pomiędzy kosztami produkcji, oszczędnością 
ciężaru i wydajnością. EconCore oferuje kluczowe rozwiązania dla tych producentów OEM, którzy 
są zainteresowani naszymi koncepcjami produkcji. 

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.EconCore.com
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