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Plast og Gummi Ståbi Kåre Hastrup Hent PDF Denne Plast og Gummi Ståbi er tænkt som en hjælp til dem,
der er beskæftiget med plast- og gummiforarbejdning og konstruktion i plast og gummi.

Dette er et fotografisk genoptryk af Plast og Gummi Ståbi, der udkom i 1992. Det er derfor en rå skanning
uden aktive links og er desværre heller ikke søgbar, men da vi fra tid til anden får forespørgsler på bogen, har

vi alligevel valgt at udgive den som ebog.
Bogen er opdelt i to blokke. I første blok (kapitel 1-4) findes data om gængse plast og gummityper, og et
bredt udvalg af processer er beskrevet. Materialebeskrivelserne er ordnet alfabetisk. Og data i forhold til
relevante anvendelser er beskrevet. I anden blok (kapitel 5-12) omtales konstruktionsmæssige forhold ved

anvendelse af plast og gummi.
Inden for hvert af bogens 12 kapitler forekommer underafsnit, som er angivet med op til to undernivaeuer.
Indholdsfortegnelsen for ståbien rummer titlen på alle kapitler og underafsnit. For at lette brugen er ståbien

udstyret med et omfattende register.
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