
Tuntuuko siltä, että et ymmärrä sanaakaan,  
mitä siimapakkauksessa luritellaan.  
Älä ole huolissasi. Keräsimme tähän kaiken  
tarvittavan ja osin tarpeettomankin siimadatan 
helpottamaan seuraavaa siimavalintaasi.

Yhdestä kuidusta  
kaikissa väreissä

Yksikuituisen siiman ehdottomas-
ti yleisin perusmateriaali on kaup-
panimeltään nylon, suomalaisittain 
nailon, keinotekoisesti valmistettu 
polyamidi-muovipolymeeri, lyhen-
nettynä PA. 

Polyamidit kuuluvat ns. osakitei-
siin teknisiin muoveihin, joiden omi-
naisuuksiin lukeutuvat mm. hyvä 
kulutuksen ja kemikaalien kestävyys 
sekä hyvät liukuominaisuudet.

Miinuspuolella ovat puhtaan 
polyamidin suuri vedenimeyty-
misherkkyys ja sen aiheuttama 
jäykkyyden sekä sitkeyden muut-
tuminen. Näitä huonoja ominai-
suuksia on poistettu kehittämällä 
lukuisa määrä erilaisia polyamidi-
versioita.

Peruspolyamidia voidaan tar-
peen mukaan lujittaa mm. hiili- tai 
lasikuiduilla tai toisella synteettisellä 
kuidulla, mm. Kevlarilla. Kulutus- ja 
kosteuskestävyyttä on joissakin sii-
moissa parannettu lisäämällä mate-
riaalin sisään silikonimolekyylejä. 

Näistä muokatuista nailoneis-
ta syntyvät ne lukuisat mainosten 
mukaan ominaisuuksiltaan ylivoi-
maiset siimat, joiden nimen yhtey-
teen liitetään usein sellaisia myyn-
titermejä kuin Ultra, Premium, Hi, 
Max, Plus, Pro, Super jne. Älkää vä-
littäkö niistä!

Fluorocarbon- eli fluorihiilisii-
mojen yhteydessä esiintyvät eng-
lanninkieliset termit viittaavat 
puolestaan maailman vanhim-
man muovin, PVC:n sekä Teflonin 
kaltaisten fluorimuovien ja hiilen 
suuntaan.

Fluorihiili on nailonia tiheämpää 
ja uppoaa siksi nopeammin. Täl-
laisen siiman piirteisiin on liitetty 
myös termi näkymätön, johon on 
järkevintä suhtautua varauksella. 
Fluorihiilen taitekerroin on lähellä 
veden vastaavaa, mutta ei ole kui-
tenkaan yhtä suuri, joten siima nä-
kyy monissa olosuhteissa vedessä 
aivan hyvin. 

Siimoihin liittyvät perusasiat 
ovat yksinkertaisia, mutta kova 
kilpailu kalastajien kukkarosta ja 
siihen liittyvä markkinointi uudis-
sanoineen ja superlatiiveineen te-
kevät niistä sekavan sirkuksen. 

Mutta ei hätää, nykyaikainen 
siimateknologia makaa vankalla 
perustalla. Useimmat siimama-
teriaalit eli muovit ovat 70–100 
vuotta vanhoja keksintöjä, poly-
meerien sekä niihin lisättävien ai-
neiden kaupallisia yhdistelmiä ja 
kehitelmiä. 

Polymeerit (poly = monta, 
meros = osaa) ovat yleensä or-
gaanisia eli hiilisidoksia sisältä-
viä, molekyylipainoltaan suuria 
makromolekyylejä. Valmistusvai-
heessa polymeeriä vedetään, jol-
loin polymeeriketjut sitoutuvat 
lujasti toisiinsa. Tästä syystä poly-
meerituotteilla on suuri lujuus pi-
tuussuunnassa. 

Kun polymeerin valmistamiseen 
käytetään kahta tai useampaa mee-
riä eli ”molekyyliosasta”, kutsutaan 
lopputulosta kopolymeeriksi (engl. 
copolymer). Jos taas sekoitetaan 
useita erilaisia polymeerejä toisiin-
sa, syntyy polymeeriseos.

Siimat voidaan niiden teknisten 
perusominaisuuksien perusteella 
jakaa karkeasti kolmeen ryhmään; 
monofiilit eli yksikuituiset siimat 
sekä monikuituiset siimat ja niiden 
erityistyypiksi tässä luetut suora-
kuituiset fuusiosiimat.

Yksikuituinen siima valmistuu su-
lasta materiaalista suulakkeen kaut-
ta pursotettuna pitkänä lankana. 

Monikuitusiimaa valmistettaes-
sa yksittäiset kuituniput letitetään 
pullapitkon tavoin äärettömän 
pitkäksi, useita tuhansia kuituja 
sisältäväksi punotuksi siimaksi. 
Fuusiosiimassa kuituniput ovat 
puolestaan yhdensuuntaisina. 

Siimapakkauksessa merkintä 
monofil tai monofilament tarkoit-
tavat yksikuituista siimaa, braided, 
braid tai multifilament viittaavat 
punottuun ja fusion tai fused fuu-
siosiimaan.

HANNU RÄISÄNEN

Siimapakkauksen 
lukuopas
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Vetolujuuskaan ei ole fluorihii-
lisiimojen parhaita puolia, mutta 
ne kestävät kulutusta kohtuullisen 
hyvin.

Värillisten siimojen ominaisuuk-
sista on kalamiesten keskuudessa 
tuhat ja yksi mielipidettä. Väri on 
siimassa lisäaine, joka ei juuri hei-
kennä materiaalia. Lujuuden kan-
nalta onkin sama, valitseeko kirk-
kaan vai värillisen siiman. 

Vihreällä, keltaisella, sinisellä, 

harmaalla, punaisella ja mustalla 
siimalla on kaikilla kuitenkin omat 
kannattajansa. Karpinonkijoille on 
tarjolla jopa camovärjättyä siimaa.

Yhtään tutkimusta, jossa tie-
teellisesti todistettaisiin jonkin tie-
tyn siimavärin vaikuttavan saaliin 
suuruuteen, en ole nähnyt. Tästä 
huolimatta värin vaikutukseen us-
kotaan lujasti, ja monet käyttävät 
niitä nähdäkseen itse paremmin, 
missä siima kulkee. 

Väriin liittyy PA-pohjaisten siimo-
jen pahin vihollinen, auringonvalo, 
joka heikentää muovimolekyylien 
keskinäisiä sidoksia ja haurastuttaa 
siiman hyvin nopeasti. Oman koke-
muksen mukaan uusi siima on epä-
suorassa auringonvalossa puolisen 
vuotta oltuaan menettänyt lujuu-
destaan lähes kaiken ja muuttunut 
kevyesti käsin katkottavaksi. Kirjat 
kertovat polyamidikuidun heikke-
nevän 16 viikon mittaisen aurinko-
valotuksen aikana jopa 22%.

Myöskään lämpö ei ole siimalle 
hyväksi, joten kaikkein paras sii-
man säilytyspaikka onkin jääkaap-
pi tai pakastin.

 Tuhannet kuidut  
yhdessä tai ryhmissä

Punotuissa siimoissa polyeteenistä 
(PE, engl. polyethylene) valmistetut 
kuidut on letitetty erittäin kestäviksi 
kudoksiksi, joiden vetolujuus on sel-
keästi yksisäikeistä nailonia parempi. 

Polyeteenin eräs ominaisuus on 
sen pintaan muovin sisältä tunkeva 
vahamainen liukkaus, jolla on hyö-
tynsä ja haittansa. Siima kulkee su-
juvasti kelan ohjaimessa sekä va-
parenkaissa ja heitot ovat pitkiä, 
mutta pitävien solmujen tekemi-
nen on haastavaa. Solmut myös 
vähentävät huomattavasti vetolu-
juutta, joten oikeanlaisten solmu-
jen tekoon on kiinnitettävä suurta 
huomiota. 

Pintavahan saa pois pikaisella 
kaasuliekillä, mutta valitettavasti 
muovi kestää huonosti lämpöä.

Punottujen selkein ero nailonsii-
moihin on erittäin pieni venymä. 
Käytännössä lähes joustamaton 
siima kuljettaa viehettä juuri niin 
kuin kalastajan käsi sitä ohjaa. Mut-
ta tärpin sattuessa punottu ei anna 
mitään anteeksi, vaan kala täytyy 
osata väsyttää oikealla vavan, kelan 
ja jarrun käsittelyllä.

Eräs polyeteenistä valmistet-
tu erikoinen muovikuitu on Hol-

Daiwan valmista-
massa siimassa on 
kalastaja huomioitu 
kiitettävällä tavalla, 
sillä siiman halkai-
sija/vetolujuus-tau-
lukko kulkee siima-
puolan mukana.
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lannissa kehitetty vettä kevyempi 
Dyneema, joka kestää erittäin hy-
vin hankausta, viiltoja ja repäisyä. 
Se on Kevlaria kestävämpää, mut-
ta painaa ja venyy hieman enem-
män.

Monien vastaavien kuitujen ta-
voin uv-säteily ei pure Dyneemaan, 
se ei ime vettä eikä sen myötä sii-
man lujuusominaisuudet muutu.

Punottujen siimojen elastisia 
ominaisuuksia parantavia täyteai-
neita voivat olla myös muut muovit 
kuten polyesteri. Tai siiman sisään 
lisätään selvästi vettä raskaampaa 
metallia, esimerkiksi volframia, 
jonka avulla siima uppoaa vauh-
dikkaasti. Rapala mainitsee ryydit-
täneensä Titanium Braid -kuitusii-
maansa titaaniseoksella. 

Suorakuituisista monikuitu- eli 
fuusiosiimoista tunnetuin on Fire-
line. Siiman tasainen pinta ei pane 
punottujen tavoin vastaan avoke-
lasta heitettäessä ja heittotuntu-
ma on enemmän monofi ilisiiman 
kaltainen.

Muista ominaisuuksista riittää-
kin sitten keskustelua maailman 
tappiin asti, jokaisella siimatyypil-
lä kun on omat intohimoiset kan-
nattajansa ja vastustajansa. Fuusi-

osiimaa on markkinoinut aiemmin 
myös Spiderwire, mutta valmistus 
on lopetettu.

 Siimojen mitattavat 
ominaisuudet

Vapakalastaja kiinnittää yleensä 
huomiota ostettavan siiman hal-

kaisijaan ja vetolujuuteen, jotka 
kyllä mainitaan jollain tavalla jo-
kaisessa siimapakkauksessa.

Halkaisijan mittaaminen tasapin-
taisesta ja pyöreästä yksikuitusii-
masta ei ole vaikeaa ja parinkym-
pin hintaisella mikrometriruuvilla 
sen tarkistaa sadasosamillimetrin 
tarkkuudella nopeasti itsekin.

Punotusta siimasta halkaisijan 
mittaaminen onkin sitten eri juttu. 
Suurennuslasin läpi katsottuna kier-
teinen punottu siima saattaa näyt-
tää yhtä paksulta kuin vieressä oleva 
monofi ilisiima, mutta kaksiulottei-
nen kuva ei kerro koko totuutta.

Mitta-asteikolla varustelulla luu-
pilla tai mikroskoopilla saa selville 
siiman nimellisen paksuuden, mut-
ta todellisen halkaisijan voi laskea 
vain poikkileikkauksessa olevien 
kaikkien kuitujen yhteisen pinta-
alan kautta, sen kaikille tutun ym-
pyrän pinta-alan kaavan avulla. 

Toinen, hieman epätarkempi 
tapa, on puristaa punottu siima 
mahdollisimman ohueksi matoksi, 
jonka leveys ja paksuus mitataan. 
Saatua pinta-alaa ja em. pinta-alan 
kaavaa hyväksi käyttäen halkaisija-
kin selviää.

Useimmiten puhuttaessa siiman 
vahvuudesta, lujuudesta tai kestä-
vyydestä tarkoitetaan sitä, kuinka 
suuren massan siima kestää nostaa 
tai vetää katkeamatta. 

Valmistajat merkitsevät tämän 
”lujuuden” joko eurooppalaisittain 
SI-järjestelmän mukaisesti kilo-
grammoina tai vanhan brittiläisen 
yksikköjärjestelmän mukaan pau-
noina (lb tai lbs tai lbf ) eli ”libseinä” 
sekä joskus unsseina (oz tai ozf ). 

Yksi pauna on 453,59 grammaa 
(muistisääntönä 1 lb = 450 g on riit-
tävä tarkkuus) ja yksi unssi on 28,35 
grammaa. Paunasta käytetään jos-
kus myös vanhaa nimitystä naula.

Siimapakkauksen lukemaa ei 
kuitenkaan saa sotkea vetolujuu-
teen (Tensile Strength), jolla tarkoi-
tetaan siiman vetämällä murtavan 
voiman ja siiman poikkipinta-alan 
suhdetta, siis tarkalleen ottaen sii-
man murtolujuutta. Sen yksikkönä 
on yleensä N/mm2 tai arkisemmin 
ja väärin kg/mm2, koska kilogram-
ma ei ole mikään voiman yksikkö. 

Joskus yksikkönä esiintyvät myös 
paineen yksikkö Pascal eli Pa, jol-
loin 1 Pa = 1 N/m2 ja PSI (Pound per 
Square Inch), jolloin 1 PSI = 6 895 
Pa.

Eritoten useita siimakokoja val-
mistavat yritykset liittävät pak-
kauksiinsa ja tuote-esitteisiinsä 
taulukoita, joista ilmenevät siimo-
jen halkaisijat (Diameter) milli-
metreinä ja niitä vastaavat murto-
lujuudet (Breaking Strength, B/S) 
kilogrammoina ja/tai paunoina ja 

EFTTA-siimasertifi kaatti
The European Fishing Tackle Tra-

de Association (EFTTA) on euroop-
palainen, riippumaton urheiluka-
lastusvalmistajien ja jälleenmyyjien 
yhdistys, joka järjestää mm. vuosit-
tain alan suurimman messutapah-
tuman, EFTTEX-messut.

EFTTA aloitti pari vuotta sitten 
monofi ilisiimojen puolueettoman 
testaamisen, tarkoituksenaan 
kaivaa totuus siimavalmistajien 
mainoslauseiden takaa ja tarjota 
kuluttajille luotettavaa tietoa mark-
kinoilla olevista monofi ileista.

Laboratoriotestit läpäisseet sii-
mat saavat käyttää pakkaukses-
saan EFTTA approved -logoa.

Siimat testataan kuivina ja testis-
sä käytetään ISO 2062 -standardia. 
Läpi käytävien siimarullien määrä 
on melkoinen, sillä jokaisesta val-
mistuksessa olevasta siimapaksuu-
desta testiin vaaditaan joka viides 
(paksuuden mukaisessa järjestyk-
sessä) ja jokaisesta paksuudesta 
viisi rullaa. Näin saadaan lujuusha-
jonta selville.

Testitulokset kertovat melko ka-
rua kieltä siimapakkausten lupaus-
ten optimismista. Yksityiskohtaisiin 
tuloksiin menemättä mainittakoon, 
että viime kesään mennessä 83%:ssa 
testatuista siimoista olivat kaikkien 
näyterullien vetolujuudet alle pak-
kauksessa luvatun kilomäärän. Vain 
11% saavutti tai ylitti ilmoitetun ve-
tolujuuden kaikissa näyterullissa.

Jotkin tuloksista ovat aika yllättäviä, 
jopa myönteisessä mielessä. Otetaan 
vaikkapa esimerkiksi Daiwa Tourna-
ment 0,31 mm, joka osoittautui testissä 
paksuudeltaan 0,005 mm alimittaiseksi. 
Ilmoitettu vetolujuus on 5,44 kg, mut-
ta testin mukaan siima kestääkin koko-
naista 7,064 kg. Liekö Daiwan pakka-
uksessa ilmoittama vaatimattomampi 
lujuus mitattu liotetusta siimasta?

Lisätietoa löytyy EFTTA:n nettisivulta. 
Pääsivun ylävalikosta valitaan ”Projects” 
ja pudotusvalikosta ”Line testing”, www.
eftta.com

Anssi Uitti
EFTTA:n mittauskone 

toiminnassa EFTTEX-messuilla 
vuonna 2008. 

EFTTA:n mittauksista 
kunnialla selvinnyt siima saa 
käyttää Approved-leimaa. 
Puolueeton EFFTA ei kuiten-
kaan tee mittauksia säännöl-
lisesti ja veloituksetta, vaan 
ne on tilattava ja maksavat.

Polyamidi on erämiehen arjessa tuttua materiaalia kirveenvarressa, 
eräiden makkaroiden kuoressa sekä monofi ilisiimassa.
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unsseina. 
Pikaotos muutaman valmistajan 

taulukosta ja siimapuolan kyljestä 
luettuna osoittaa, että 10 paunaa 
eli 4,5 kg kestäville yksikuitusiimoil-
le poimitut halkaisijat vaihtelevat 
välillä 0,22–0,31 mm. 

Samalla tulee moneen kertaan 
esille, että siimojen halkaisijoiden 
ja lujuuksien suhteet ovat kahden 
yksikköjärjestelmän vallitessa yhä 
suloisessa sekamelskassa, 10 lb on-
kin yhtäkkiä 4,7 kg eli yli 4% enem-
män kuin pitäisi! 

Oma tuntuma ja  
virallinen hyväksyntä

Tekemämme taulukko eri valmis-
tajien siimojen ilmoitetuista pak-
suuksista ja vetolujuuksista on mie-
lenkiintoista luettavaa. Halkaisijan 
ja lujuuden välisen suhteen hajon-
ta kasvaa sitä enemmän, mitä pak-
summasta siimasta on kyse.

Voiko kuluttaja sitten luottaa sii-
mapakkauksen lujuuslupauksiin?

Tietyllä varauksella kyllä, sillä yl-
lättävän suuret, vain yhden valmis-
tajan tuotteissa esiintyvät lujuudet 
voi sivuuttaa kysymysmerkillä. Sii-
matestien tuloksia seuraamalla py-
syy parhaiten ajan tasalla.

Koska solmukestävyys on pu-
nottujen siimojen ongelma, ovat 
jotkut valmistajat kuten Rapala 
ryhtyneet julkaisemaan lujuustau-
lukoissaan tuloksia myös siiman lu-
juuksista solmun kanssa. 

Esimerkiksi Spectra-kuituisen 
Rapalan Titanium Braidin lujuus Pa-
lomarsolmun kera on paksuudesta 
riippuen 40–46% siiman omaa ve-
tolujuutta pienempi. Tämä on ar-
vokas tieto, joka pitää ostajan jalat 
maassa. Jos pakkauksessa siiman 
vetolujuudeksi luvataan 35 kg, kes-
tää se Palomarsolmulla tuskin 20 
kiloa enempää.

Siiman venyvyyttä ei valitetta-
vasti ilmoiteta ostajalle missään 
tuoteselosteessa. Yksikuitusiimojen 
venymät ovat suuria, jopa 10–20%. 
Jos viehettä vetää parikymmentä 
metriä siimaa, voi se lujassa vedos-
sa venyä 2–4 metriä! Monikuituiset-
kin toki venyvät, mutta korkeintaan 
parin prosentin verran.

Paras siiman venymämittari on 
ostaja itse. Muutama kierros siimaa 
kahden puukapulan tms. ympärille 
ja varovainen, voimakas, tasainen 
veto kertoo siiman elastisuudesta 
kaiken tarvittavan. Jo parinkymme-
nen sentin pätkästä saa hyvän käsi-
tyksen venymän suuruudesta. 

Mikäli siimapakkauksessa on 
EFTTA:n Approved-leima, voi os-
taja olla varma, että siima on vä-
hintään niin lujaa kuin valmistaja 
lupaa. Tästä hiukan lisää oheisessa 
laatikkojutussa.

Paunamitoilla toimivassa maail-
massa jotkut valmistajat ilmoittavat 
vetolujuutta vastaavan monofiili-
siiman halkaisijankin (Equivalent 
Diameter) paunoina. Ei ihme, että 
kokematon menee sekaisin siima-
valinnoissaan. Apuna voi käyttää 
erilaisia valmistajien muuntotaulu-
koita, jotka valitettavan usein ovat 
USA:n markkinoille tarkoitettuja. 

Ja kun kerran osa maailmaa kiel-
täytyy käyttämästä meille tuttuja 
mittayksiköitä, on pituusmitatkin 
usein ilmoitettu jaardeina (yards, 

mukaan entistä paremmin koste-
utta, kulutusta, riuhtomista ja ovat 
myös aikaisempaa liukkaampia. 

Ominaisuuksien parantamiseen 
liittyviä hartsitekniikoita ovat mm. 
XV2 Technology sekä SRP, DRP, TRP 
ja QRP, joissa ensimmäinen kirjain 
viittaa päällystekerrosten määrään 
(single, double, triple ja quad) ja 
loput itse prosessiin (Resin Proces-
sing). 

Kutakuinkin samanlaiseen sii-

varamerkillä Spectra.
Getempertes Monofil, GTM, on 

monivaiheinen lämpökäsittely, 
jonka aikana poistetaan monofiili-
siimaan valmistuksen aikana synty-
neitä jännityksiä ja siirretään siiman 
sisään silikoni- ja PTFE- (kauppani-
mi Teflon) molekyylejä. Monikuitu-
siiman yhteydessä menetelmästä 
käytetään nimitystä GTP (Getem-
pertes Polyfilament). 

Muistiksi kutsutaan siiman tai-
pumusta pysyä kierteisenä kelal-
ta purettaessa. Uusi G2 Precision 
Winding -puolaustekniikka lupaa 
tähän parannusta. Siinä siima on 
puolattu laajakehäiseen puolaan 
”samankeskisiksi renkaiksi” eikä 
siihen pitäisi valmistajan mukaan 
jäädä muistia aiheuttavaa jänni-
tystä. (Jos jollekin herää kysymys, 
minkälaisia ovat tavallisissa puolis-
sa olevien siimojen ”renkaat”, niin 
samaa mietin minäkin.)

Digital Y6 Braiding, Tension Lock 
sekä EBT, Enhanced Body Techno-
logy, ovat tavaramerkkejä, joilla 
viitataan erityisesti monikuituis-
ten siimojen tiiviyttä, pehmeyttä 
ja pyöreyttä tavoittelevaan mate-
riaali- ja punontatekniikkaan. 

Kopolymeerisiimojen lujuutta, 
uv-säteilyn sietoa ja muita tärkei-
tä ominaisuuksia parannetaan tek-
niikoilla nimeltään RPS, Reinforced 
Polymer Saturation, eräänlaisen 
lujittavan polymeerikyllästyksen 
avulla, sekä Super Bond Polymer 
-teknologialla.

Kirjainlyhenne SDP ei viittaa poli-
tiikkaan, vaan Super Dynaamiseen 
Prosessiin. Se tarkoittaa sitkeyteen 
tähtäävää siimasuunnittelua, jossa 
ei ole sijaa kompromisseille. Sellai-
sessa siimassa lujuus ja venyvyys 
ovat tarkasti tasapainossa kaikis-
sa kalastustilanteissa valmistajan 
mukaan. Samaan suuntaan vihjaa 
Gamma Proprietary -prosessi.

Etenkin nailonia haurastutta-
valta ultraviolettisäteilyltä suojaa 
käsittely, jossa siimaan lisätään sä-
teilyn vaikutuksia ehkäiseviä ainei-
ta. Käsittelyä kuvataan mm. UV-R 
-merkinnällä.

Siiman värjäystekniikoita ovat 
mm. yksi- ja kaksivaiheinen VID ja 
VID II, ”kirkkaita ja ainutlaatuisia” 
kaikki tyynni. Tuttuja ovat myös 
väriin tai värin heijastuvuuteen 
viittaavat ilmaisut kuten Red (pu-
nainen) ja Fluor (fluoresoiva).

Uusimpia ilveitä on Translucen-
cy-tekniikka, joka tekee siimasta 
lähes näkymättömän. Samaan sar-
jaan luetaan termi Hi-Vis Glow, jon-
ka ansiosta veden alla lähes näky-
mätön siima näkyy hyvin ilmassa 
vielä hämärässäkin.

Termejä siis riittää ja mainostoi-
mistot keksivät joka vuosi lisää.

yds). Yksi jaardi on kolme (3) jalkaa 
eli 0,91 metriä. Jos siimapuolassa 
lukee 150 yds, on siinä siimaa noin 
136 metriä.

Siansaksaa

Mainoslauseiden kylkiäisinä on 
usein monenlaisia lyhenteitä ku-
vaamassa siimojen valmistustek-
niikoita ja teknisiä ominaisuuksia. 
Seuraava luettelo ei varmasti ole 
kattava, mutta antaa vinkkejä kehi-
tyksen seuraamiseen ja ehkä jopa 
halutun siiman löytymiseen.

Siiman pinnoittaminen valmis-
tusprosessin eri vaiheissa muuttaa 
sen ominaisuuksia. Erityyppisillä 
hartseilla jopa neljään kertaan täy-
tetyt siimat kestävät valmistajien 

man tuunaukseen pyritään korke-
aa painetta ja lämpöä hyödyntäväl-
lä ABR-tekniikalla, jonka nimi tulee 
suoraan englanninkielen hankaus-
ta ja kulutusta merkitsevästä sa-
nasta abrasion, sekä J7 Micro Re-
sin -menetelmällä.

Myös A.R.S. (Abrasion Resistant 
Slippery) ja NanoTech Process viit-
taavat kulutusta kestävän ja liuk-
kaan pintakerroksen valmistustek-
niikkaan.

Dyneema on ensimmäinen HM-
PE:stä (High Modulus Polyethylene) 
valmistettu kuitu. Lähtömateriaali-
na siinä on suurtiheyspolyeteeni, 
PE-HD, jota on mm. shampoo- ja 
jogurttijuomapulloissa. HMPE-kui-
tua myydään myös Honeywellin ta-

Eräs uutuussiima perus-
tekijöissään. Useita yhteen  
punottuja, ohuita ja sitkeitä  
kuitukimppuja päällystettynä 
liukkaalla ja kovalla sidosaineella.

Niin kauan kun  
esimerkiksi Yhdysvallat,  
Liberia ja Myanmar  
eivät siirry metri-
järjestelmään, 
merkitään siima- 
pakkauksiin vanhan  
brittijärjestelmän  
mukaisesti mm. veto-
lujuudet paunoina.
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