TATREN IM 55 80
A TATREN IM 55 80 egy újonnan kifejlesztett, gócképzőt és antisztatikumot tartalmazó
blokk kopolimer reaktor termék, melyet jó feldolgozhatóság és magas folyásindex jellemez
(55 g/10 perc). A TATREN IM 55 80 kiegyensúlyozott merevség/ütőszilárdság tulajdonsággal
rendelkezik, és rövid ciklusidővel feldolgozható. Jó folyóképessége miatt kitűnően alkalmas
nagysebességű, vékonyfalú és bonyolult formájú termékek fröccsöntésére.

ELŐNYÖK:
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POTENCIÁLIS MEGTAKARÍTÁSOK
► Csökkentett fűtési és hűtési energia igény – jelentős energiamegtakarítás
► Magasabb kristályosodási hőmérséklet (Tc) – rövidebb ciklusidők a hűtési idő
csökkenése miatt.
BERUHÁZÁSI KÖLTSÉGEK CSÖKKENTÉSE
► A kisebb fröccsnyomás lehetővé teszi bonyolult formájú szerszámok alacsony
záróerővel rendelkező fröccsgépekre való tervezését és használatát.
KIHOZATALI LEHETŐSÉGEK
► Gócképző tartalma segíti a gyors formaleválasztást és a nagyobb gyártási kapacitást
fröccsöntés során.
► Lehetőséget ad a termelékenység növelésére (rövidebb ciklusidő).

FŐ JELLEMZŐK:
► Nagy folyóképesség
► Kiegyensúlyozott merevség/ütőszilárdság
► Jó feldolgozhatóság
► Kis vetemedési hajlam, egyenletes zsugorodás
► Kiváló organoleptikus tulajdonságok
► Jó méretstabilitás
► Csökkentett C-emisszió

FŐ FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:
► Nagy sebességű fröccsöntéssel készült vékonyfalú
csomagoló eszközök
► Bonyolult formájú termékek
► Háztartási és kerti eszközök
► Műszaki cikkek

2
A TATREN IM 55 80 TÍPUS ÖSSZEHASONLÍTÁSA A TATREN IM 45 74 TÍPUSSAL:
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►

Tatren IM 55 80

Az új TATREN IM 55 80 típus (MFR 55 g/10 perc) mechanikai és ütőszilárdsági
tulajdonságai a magasabb folyásindexe mellett is ugyanazon a szinten maradtak, mint
a TATREN IM 45 74 típusé (MFR 45 g/10 perc).
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► A TATREN IM 55 80 típusnak magasabb kristályosodási hőmérséklete (Tc ) van a
TATREN IM 45 74 típushoz hasonlítva – jelentős ciklusidő rövidítési lehetőség
► Az új termékünk egyenletes zsugorodással bír a TATREN IM 45 74-hez képest –
elősegíti a jobb formaleválasztást, a rövidebb ciklusidőket és a kisebb zsugorodást
.

A TATREN IM 55 80 EGYÉB JELLEMZŐI
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GYÁRTÓ:
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Slovnaft Petrochemicals, s.r.o.
Vlčie hrdlo 4846
824 12 Bratislava
Slovenská Republika
Internet: http://www.slovnaft.sk
E-mail: info@slovnaft.sk

További információért és Technikai Adatlapjainkért keresse fel honlapjainkat:
www.slovnaft.sk, www.tvk.hu vagy vegye fel a kapcsolatot értékesítő kollégáinkkal.

MEGJEGYZÉS
Az Új Termék adatlapot a rendelkezésünkre álló információk maximális figyelembevételével állítottuk össze. Tekintettel
azonban a polipropilén alapanyag széleskörű feldolgozhatóságára és az alkalmazott berendezések sokféleségére, a
feldolgozás technológiai körülményei igen eltérőek lehetnek.
Az adatlap ajánlásai, ill. a megadott adatok csak tájékoztató jellegűnek tekintendők és nem csökkentik a felhasználók
felelősségét arra vonatkozóan, hogy a feldolgozás előtt elvégezzék saját vizsgálataikat és üzemi próbával egybekötött
kísérleteiket, valamint figyelembe vegyék a vonatkozó törvényeket és előírásokat. Mindehhez szakembereink készséggel
állnak vevőink rendelkezésére.
Termékeink folyamatos fejlesztés alatt állnak ezért az adatlapon közölt információk megváltoztatásának jogát fenntartjuk.
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