
ePlast er et uavhengig alternativ med et 
stort kontaktnett både på produsent- og 

leverandørsiden. Vi tilbyr bearbeidede 
deler i plast, samt plast halvfabrikata.

– Din nye plastpartner!

Teknisk plast  
– enkelt for våre kunder



Mange gode løsninger ut av plast halvfabrikata. Maskinering av PA 6 G (støpt).

Vi er «the new kid in town» – din leverandør og partner i plastbransjen  
som kan kombinere mange års erfaring med ny tankegang,  
ny teknologi samt frisk energi og engasjement. 
 
Nå trenger du ikke lete lenger – ePlast er din nye plastpartner.
 

Våre ansatte har over 26 års bransjeerfaring med kvalitets produkter, og innehar spisskompetanse 
innenfor teknisk plast, anvendelser, tekniske egenskaper og mulighetene som eksisterer blant de 
ulike materialene.

ePlast tilbyr banebrytende,  
digitale løsninger for å kunne levere:

• Bearbeidede deler i teknisk plast,  
maskinert ut av plast halvfabrikata,  
prototyper og serieproduksjon

• Plast halvfabrikata

• Kompositter

• Kostnadseffektive løsninger

• Nettside for bestilling og forespørsler

• Råd og veiledning om valg av rette materialer

• Stor tilgjengelighet av  
produktinformasjon på nett

• Påkrevet dokumentasjon på alle produkter

ePlast – hvem er vi  
og hva kan vi tilby deg?



ePlast har oversikt over alle  
kvaliteter, formater og størrelser.

ePlast leverer kompositter for høye temperaturer og 
røffe industrielle miljøer.

Bearbeidede deler

ePlast leverer bearbeidede deler i plast ut fra 
 kunders tegninger og spesifikasjoner. Det kan være 
alt fra prototyper, småserier til serieproduksjon. Vårt 
mål er å alltid tilby deg som kunde de beste løsninger 
som er optimalisert for din anvendelse, og vi bistår 
deg hele veien fra idé til ferdig produkt.

Bearbeiding utføres hos våre leverandører som har 
en bred maskinpark av CNC-maskiner. ePlast kan 
også tilby å levere enklere bearbeiding innenfor 
skjæring, boring, hulling, fresing, dreiing, stansing, 
kald- og varmbøying, polering, termo- vakuum-
forming, sveising, liming, merking og montering.

De fleste av våre leverandører har ISO 9001:2008- 
sertifisering. Kvalitetskontroll og løpende verifikasjon 
av resultatene blir gjort med avansert måleutstyr. 
Som kunde bestemmer du selv hvilket nivå som er 
påkrevd. Dette kan gjøres på alt fra  prototyper til 
serieproduksjon.

Plast halvfabrikata

ePlast tilbyr tilgang til et bredt sortiment av plast 
halvfabrikata. Med vårt brede og store kontaktnett  
av leverandører og produsenter, innehar vi stor 
kunnskap om de fleste materialene, kvalitetene,  
formater og størrelser som kan leveres og tilbys.  
Kontakt oss og vi tar utfordringen. 

Kompositter

ePlast kan levere kompositter for høye tempera turer 
og røffe industrielle miljøer, som har blitt utviklet som 
en videreutvikling av fiberarmert plast (FRPs)  
og keramikk.

Våre komposittprodukter omfatter:
• Høytemperatur pre-keramiske kompositter, som 

beholder sine egenskaper opp til 550 °C/1022 
°F og høyere, gradvis slår keramikk inn med 
tempera turmotstand inntil 900 °C/1652 °F i åpen 
atmosfære, og 1650 °C/3002 °F i vakuum.

• CMC, eller keramiske matrisekompositter,  
brannsikre sammensetninger med fiberarmering 
og modifisert matrise med økt grad av keramiske 
komponenter, med temperaturmotstand  
opp til 2400 °C/ 4352 °F.

Egenskapene til pre-keramiske kompositter med 
syntetisk og/eller mineralsk karakter, støtter fiber-
materialet i de høye temperaturområder. Til de 
forskjellige anvendelsene, er man i stand til å justere 
kjemisk stabilitet, brannegenskaper, elektrisk og 
 termisk ledningsevne gjennom modifisering av 
 materialene.



ePlast AS
Postadresse: Postboks 13, N-2711 GRAN
Besøksadresse: Storgata 15, N-2750 GRAN
Telefon: + 47 99 07 77 00 / +47 90 17 41 70
E-post: post@eplast.no
www.eplast.no

Velkommen innom nettsiden: www.eplast.no  
Her vil du få en grundig rundtur i vårt plastunivers. 

 
Skulle det være noe du mangler, så ta kontakt  

– vi tar utfordringen!

Rett plast  
– på rett plass

w
w

w
.t

in
tk

o
m

.n
o


