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GRANULÁTY
PRODUKTOVÝ LIST
CAS číslo: 9002-86-2
EINECS číslo:
Vzhľad a vlastnosti
Granuláty (obchodný názov Sloviplast®) sa vyrábajú zo suspenzného polyvinylchloridu s prídavkom zmäkčovadiel (KG,
MG), stabilizátorov, plnív, mazadiel, modifikátorov húževnatosti (TG) a pigmentov. Zhomogenizovaná zmes sa vytláča
závitovkovým výtlačným strojom a seká sa do tvaru granúl.
Granuláty sa vyrábajú vo farbe natur (bez pigmentov) alebo vo farebných odtieňoch podľa referenčných vzoriek pre
jednotlivé typy granulátov. Farba granulátov je špecifikovaná v pridružených podnikových normách. Výroba iného
farebného odtieňa je možná iba na základe dohody s odberateľom po predchádzajúcom odskúšaní. Produkt musí mať
podobu granulátu pravidelného tvaru a rozmerov, bez výskytu mechanických nečistôt. Ojedinele sa môžu vyskytovať
granule iných rozmerov, max. do dĺžky 30 mm. Výskyt ústrižkov, alebo granúl nepravidelného tvaru ako aj inofarebných
granúl nie je chybou, ak tým nie je negatívne ovplyvnený vzhľad extrudátu.
Granuláty sa vyrábajú v troch druhoch a za dodržanie zloženia zmesi receptúry zodpovedá výrobca granulátu.
kábelárske (KG)
- mäkčené (MG)
- tvrdé (TG)
Chránený obchodný názov pre granuláty je Sloviplast®. K názvu Sloviplast® sa pridávajú písmená KG, MG, resp. TG,
pomlčka a štvorčíslie, ktoré bližšie charakterizuje jednotlivé typy.
SLOVIPLAST MG abcd (mäkčené typy granulátov, nekábelárskeho typu)
kde ab je dvojčíslie charakterizujúce priemernu tvrdosť Shore A zaokrúhlené na 5, resp. 0
cd poradové číslo granulátu v skupine od 01 do 99
SLOVIPLAST TG efgh (tvrdé typy granulátov)
kde e je číslo charakterizujúce priemernú teplotu mäknutia podľa VICATA (6 pre Vicat <69 °C, 7 pre Vicat 70 až
79 °C, 8 pre Vicat 80 až 89 °C)
f číslo charakterizujúce vrubovú húževnatosť (hodnota 0 pre <10 kJ/m2, hodnota 1 pre >10 kJ/m2 a <20
kJ/m2, atď.)
gh poradové číslo granulátu v skupine od 01 do 99
SLOVIPLAST KG ijkl (kabelárske mäkčené granuláty)
kde ij je dvojčíslie charakterizujúce garantovanú minimálnu hodnotu tepelnej stability (04 pre tepelnú stabilitu
>40 minút, 05 pre tepelnú stabilitu >50 minút, 06 pre tepelnú stabilitu >60 minút, 07 pre tepelnú stabilitu
>70 minút, 08 pre tepelnú stabilitu >80 minút, 09 pre tepelnú stabilitu >90 minút, 10 pre tepelnú stabilitu
>100 minút, 11 pre tepelnú stabilitu >110 minút)
kl poradové číslo granulátu v skupine od 01 do 99
Špecifikácia kvality
Charakteristika, použitie a technické parametre jednotlivých typov granulátov sú uvedené v pridružených PL.
Použitie
Granuláty sú určené na výrobu technických výrobkov vyrábaných technológiou vytlačovania alebo vstrekovania.
Balenie a skladovanie
Granuláty sa balia do polyetylénových samonosných vriec s netto hmotnosťou 30 kg, alebo do big-bagov s netto
hmotnosťou do 1 000 kg. Prepravujú sa na drevených euro-paletách (vrecia - fixované stretch fóliou a PES páskou)
alebo na amerických drevených paletách (big- bagy). Granulát sa prepravuje v krytých, čistých vagónoch alebo
nákladnými autami, ktoré musia byť zabezpečené proti poškodeniu obalov alebo navlhnutiu granulátu. Big-bagy musia
byť na ložnej ploche uložené tak, aby medzi nimi nevznikol voľný priestor a zabránilo sa tým ich posunu alebo
vyklopeniu. Granulát sa skladuje podľa STN 64 0090. Pri dodržaní uvedených podmienok sa zaručuje skladovateľnosť 6
mesiacov od dňa expedície.
Bezpečnostné údaje
Prosím kontaktujte nás ohľadom Karty bezpečnostných údajov: kbu@fortischem.sk
Uvedené údaje sú informatívneho charakteru. Ďalšie informácie sú dostupné:
Výrobca:
Predajca:
FORTISCHEM a. s.
ENERGOCHEMICA TRADING a.s.
M. R. Štefánika 1
Pribinova25
972 71 Nováky
811 09 Bratislava
Slovenská republika
Slovenská republika
Tel: +421/46 568 3126
Tel: +421/2 5998 02 22
e-mail: quality@fortischem.sk
e-mail: gpvcsales@energochemica.eu
www.fortischem.sk
www.energochemica.eu

