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MOL Petrochemicals
TIPPLEN je registrovanou obchodnou značkou MOL Petrochemicals Co. Ltd. TATREN je registrovanou obchodnou 
značkou spoločnosti SLOVNAFT, a.s.
Spoločné výrobkové portfólio zahŕňa izotaktické homopolyméry, rázuvzdorné (impact) kopolyméry a štatistické 
(random) kopolyméry.

Maďarská petrochemická spoločnosť 
MOL Petrochemicals Co. Ltd. je 
spolu so slovenskou spoločnosťou 
SLOVNAFT, a.s., súčasťou divízie 
Downstream Skupiny MOL. Tento 
najväčší chemický komplex v regióne 
vyrába etylén a propylén z benzínov 
a plynov. Modernými technológiami 
ich spracováva na nízko-, stredno- 
a vysokohustotný polyetylén 
a polypropylén. 

Skupina MOL považuje 
petrochemické produkty za 
strategickú oblasť. Môžeme sa plne 
spoľahnúť na výhody integrácie 
v rámci divízie Downstream Skupiny 
MOL. Naše dodávky základných 
surovín sú bezpečné, máme silné 
finančné zázemie, pevnú pozíciu na 
regionálnych trhoch, optimalizované 
výrobné kapacity a vysoko kvalitné 
produkty.  Program pravidelnej 

údržby výrobných jednotiek nám 
umožňuje dosahovať vysokú 
prevádzkovú spoľahlivosť.

Našou hlavnou prioritou je udržať 
si vedúcu pozíciu na trhu polymérov 
v strednej a východnej Európe. 
Pomáhajú nám v tom synergické 
efekty plynúce z vlastníckej štruktúry. 
Značky MOL Petrochemicals 
a Slovnaft sa stali symbolom 
stabilnej a spoľahlivej kvality, ktorá 
je výsledkom optimalizovaných 
rafinérskych a petrochemických 
výrobných procesov v duchu filozofie 
Skupiny „od surovej ropy k plastom“.

Pri využívaní príležitostí, spojených 
s rastúcim dopytom po polyméroch 
v regióne strednej a východnej 
Európy, sa môžeme spoľahnúť  na 
naše konkurencieschopné portfólio 
vysoko kvalitných polyolefínových 

výrobkov podľa požiadaviek 
zákazníkov a na výhodnú pozíciu na 
trhoch strednej Európy.

Divízia má výrobné závody v dvoch 
výrobných komplexoch. Jeden je 
v meste Tiszaújváros (spoločnosť 
MOL Petrochemicals Co. Ltd.) 
a druhý v Bratislave (spoločnosť 
SLOVNAFT,  a.s.). Divízia tam 
prevádzkuje  tri olefínové závody 
a sedem polymérových jednotiek. 
Sme jedným z desiatich najväčších 
hráčov na trhu s polymérmi v Európe 
a viac ako polovica našich produktov 
smeruje do zahraničia. Máme 
viaceré obchodné zastúpenia po 
celej Európe – v Rakúsku, Nemecku, 
Taliansku, Poľsku, Rumunsku a na 
Ukrajine. Tieto obchodné zastúpenia 
sa zaoberajú s predajom produktov 
oboch spoločností.

HISTÓRIA SPOLOČNOSTI
1999 MOL získal menšinový podiel vo vtedajšej spoločnosti TVK Plc.
2001 MOL sa stal majoritným vlastníkom vtedajšej spoločnosti TVK s podielom presahujúcim 
 33 percent
2004  MOL nadobudol majoritný podiel v spoločnosti TVK (vyše 44 percent) a spoločnosti 
 SLOVNAFT (vyše 98 percent)
 Vznik Petrochemickej divízie Skupiny MOL: rozsah výrobkov sa zúžil a obchodné 
 zastúpenie v jednotlivých štátoch bolo integrované tak, aby poskytovalo špičkovú kvalitu 
 a rozšírilo okruh zákazníkov
2011  Petrochémia bola začlenená do divízie Downstream Skupiny MOL
2015 MOL získal 100 percent akcií vo vtedajšej spoločnosti TVK. Jej názov sa zmenil na MOL 
 Petrochemicals Co. Ltd. 
Petrochemická výroba pôsobí ako integrovaná súčasť Skupiny MOL a využíva jednotnú značku.
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Použitie

Polypropylén

Široký diapazón typov a následný rozsah ich vlastností umožňujú použitie polypro-
pylénu z MOL Petrochemicals Co. Ltd. a SLOVNAFT, a.s. 

 RÚRY (TUHÉ, FLEXIBILNÉ, TLAKOVÉ, KORUGOVANÉ ATĎ.) A FITINGY

 EXTRUDOVANÉ PLOCHÉ DOSKY, KORUGOVANÉ DOSKY, PROFILY

 EXTRUDOVANÉ DOSKY PRE TEPELNÉ TVAROVANIE, KONTAJNERY

 TUHÉ A FLEXIBILNÉ PÁSKY

 MONOFILAMENTY, VLÁKNA, STRIŽ, REZANÉ A ŠTIEPANÉ PRIADZE, LANÁ A MOTÚZY

 NETKANÉ TEXTÍLIE (SPUNBOND)

 PREDMETY DO DOMÁCNOSTI A HRAČKY

 ČASTI DOMÁCICH SPOTREBIČOV, SKRINKY BATÉRIÍ

 PREDMETY A ČASTI ELEKTRICKÝCH, ELEKTRONICKÝCH, TEXTILNÝCH ZARIADENÍ  
 A AUTOMOBILOV

 VSTREKOVANÉ ALEBO VYFUKOVANÉ NÁDOBY PRE POTRAVINY, KOZMETIKU,  
 TOALETNÉ POTREBY, DETERGENTY A FARMACEUTIKÁ

 NÁDOBY PRE POTRAVINY VYRÁBANÉ VYSOKORÝCHLOSTNÝM VSTREKOVANÍM

 TRANSPARENTNÉ LIATE A VYFUKOVANÉ AKO AJ BIAXIÁLNE ORIENTOVANÉ FÓLIE

 NÁBYTKÁRSTVO (STOLIČKY, ZADNÉ ČASTI STOLIČIEK, HORNÉ DOSKY STOLOV  
 A POD.)

 nízka hustota
 vysoká tvrdosť, odolnosť voči odiera-

niu a tuhosť
 dobrá tepelná odolnosť (až do 100 °C, 

ak nie je výrobok vystavený mecha- 
nickému namáhaniu)

 univerzálna a ľahká spracovateľnosť
 vynikajúca odolnosť voči mnohým 

chemikáliám
 dobrá rázová húževnatosť
 nízka absorpcia vody a priepustnosť 

vodnej pary.

Tieto vlastnosti, ktoré sa menia v závis-
losti od niektorých parametrov (index 
toku taveniny atď.), sú rozdielne pre 
homopolyméry a kopolyméry. Základ-
ným rozdielom medzi kopolymérom 
a homopolymérom je, že kopolymér 
má dobrú rázovú pevnosť aj pri nízkych 
teplotách (pod bodom mrazu).

Polypropylén má veľmi dobré mechanic-
ké vlastnosti, ktoré sú výsledkom pravi-
delnej štruktúry a distribúcie molekulo-
vej hmotnosti.

Polypropylén je dobrý izolátor s veľmi 
nízkou dielektrickou konštantou a nízkym 
stratovým faktorom. Dielektrická pevnosť 
závisí od teploty a hrúbky steny výrobku. 
Dielektrická pevnosť pri tenkostenných 
výrobkoch je veľmi vysoká.

Chemická odolnosť polypropylénu je 
veľmi dobrá. Zriedené a koncentrované 
minerálne kyseliny a zásady, polárne 
rozpúšťadlá, vysokomolekulové alifatické 
zlúčeniny, anorganické soli a ich roztoky 
prakticky nemajú vplyv na polypropylén. 
Túto vlastnosť si polypropylén zvyčajne 
zachováva aj pri zvýšených teplotách. 
Avšak nízkomolekulové alifatické, aroma-
tické a chlórované uhľovodíky polypro-
pylén zmäkčujú alebo napučiavajú. Silne 
oxidujúce látky ho atakujú už pri izbovej 
teplote.

UV žiarenie a zvýšené teploty prostredia 
nepriaznivo ovplyvňujú fyzikálno-me-
chanické vlastnosti polypropylénu, preto 
je potrebné výrobky z polypropylénu 
chrániť pred týmito vplyvmi, najmä pri 
vonkajších aplikáciách.

NAJDÔLEŽITEJŠIE VLASTNOSTI 
POLYPROPYLÉNU SÚ NASLEDOVNÉ:

VŠEOBECNÉ 
INFORMÁCIE

Polypropylén je termoplastický polymér bez farby 
a zápachu, v prirodzenom stave priesvitný, fareb-

nými pigmentami sa dá dofarbiť na škálu farieb 
a odtieňov.

Všetky typy polypropylénu Tipplen a Tatren sú 
charakterizované predovšetkým vysokou čis-

totou polyméru a rovnomernosťou kvality, čo je 
zabezpečené vysoko sofistikovaným procesom 

výroby, pri ktorom sa používajú Ziegler-Nattove 
katalyzátory.
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TATREN – OBCHODNÉ OZNAČENIE JE DANÉ 
DVOMI PÍSMENAMI A DVOMI SKUPINAMI ČÍSLIC.

TIPPLEN – ŠTANDARDNÉ TYPY SÚ OZNAČOVANÉ 
POUŽITÍM SYSTÉMU PÍSMENO, TRI ALEBO ŠTYRI 
ČÍSLICE A JEDNO ALEBO DVE PÍSMENÁ NA KONCI.

HT H25 11 145 F

Prvé písmeno označuje
štruktúru materiálu
H = Homopolymér
I = Rázuvzdorný kopolymér (impact)
TPO = Termoplastický olefín
R = Štatistický kopolymér (random)

Prvé písmeno označuje
chemickú štruktúru polyméru
H = Homopolymér
K = Rázuvzdorný kopolymér 
(impact)
R = Štatistický kopolymér (ran-
dom)

Prvá skupina čísel označu-
je index toku taveniny

Rozsah indexov toku taveniny 
polyméru označuje prvá číslica 
v trojčíslí alebo prvé dve číslice 
v štvorčíslí.

Druhá skupina čísel pred-
stavuje interný kód

Písmená na konci označenia  
hovoria o špecifických vlastnostiach 
polyméru.

MOŽNÉ ŠPECIFICKÉ VLASTNOSTI
A = antistatické
F, FH = fóliové alebo vláknarenské 
typy

Druhé písmeno označuje
typickú aplikáciu

G = Všeobecné použitie
M = Vstrekovanie
T = Textílie
F = Fólie

Interný kód

Označovanie 
 Tatren

Označovanie 
 Tipplen
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Typ/Parameter

Hmotnostný 
index

toku taveniny 
(ITT)

230 °C/2,16 kg

Modul
pružnosti 
v ohybe *

Modul 
pružnosti
v ťahu *

Napätie na
medzi klzu *

Pomerné
predĺženie na
medzi klzu *

Vrubová
húževnatosť
Izod, 23 °C *

HDT
0.45 MPa *

Tvrdosť podľa
Rockwella * Špeciálne vlastnosti Špeciálne

prísady Použitie

Jednotky g/10 min MPa MPa MPa % kJ/m2 °C R škála - - -

Testovacie 
metódy ISO 1133-1 ISO 178 ISO 527-1,2 ISO 527-1,2 ISO 527-1,2 ISO 180/A ISO 75-1,2 ISO 2039/2 - - -

H 880 0,30 1950 1750 40 10 9 113 93 dobré mechanické vlastnosti
a tepelná stabilita SA extrúzia, rúry, hrubé dosky

H 781 F 0,70 1750 1450 37 10 13 104 93 výborná spracovateľnosť,
dobré mechanické vlastnosti SA extrúzia, vyfukovanie dutých predmetov, dosky

H 681 F 1,7 1650 1500 36 10 6,5 98 96 výborná spracovateľnosť,
dobré mechanické vlastnosti SA extrúzia, dosky pre termoforming, vyfukovanie fliaš

H 659 F 1,7 1900 1800 40 8 6 120 102 vynikajúce optické vlastnosti,
výborná tuhosť NA extrúzia, dosky pre termoforming, vyfukovanie fliaš

H 649 FH 2,5 1700 1600 38 9,5 6,5 108 99 bimodálny typ pre vysokorýchlostné linky, vynikajúce
optické vlastnosti, metalizovateľné fólie - biaxiálne orientované fólie

H 650 F 3,0 1700 1600 38 9,5 5,5 105 100 bimodálny typ pre vysokorýchlostné linky, vynikajúce
optické vlastnosti, metalizovateľné fólie - biaxiálne orientované fólie

H 543 F 4,0 1700 1600 38 9 5 105 101 nízke vynášanie vody - extrúzia, tkacie pásky, štiepané pásky

H 583 F 4,2 1700 1500 37,5 9,3 4,6 100 99 nízke vynášanie vody, vylepšená pevnosť SA monofilamenty, štiepané pásky, geotextílie

H 483 F 6,5 1700 1550 37,5 9 4 94 98 dobré mechanické vlastnosti SA monofilamenty, štiepané pásky

H 145 F 28 1800 1750 39 8 2,5 109 104 odolný voči gas fadingu SA, AGF striž nízkych deniérov, BCF a CF multifilamenty

H 949 A 45 1900 1800 39,5 9 2 118 104 riadená reológia, vynikajúci pre krátke
vstrekovacie cykly NA, AS tenkostenné výrobky, DVD boxy,

výrobky pre domácnosť a kemping

Homopolyméry

Prísady:
SA klzné činidlo
AB antiblokovacie činidlo
NA nukleačné činidlo
AS antistatické činidlo
AGF anti gas fading

Poznámka: *  Hodnoty boli namerané na štandardných vstrekovaných 
skúšobných telesách pripravených v súlade s ISO 1873-2.
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Homopolyméry

Prísady:
NA nukleačné činidlo
AS antistatické činidlo
AGF anti gas fading

Poznámka: *  Hodnoty boli namerané na štandardných vstreko-
vaných skúšobných telesách pripravených v súlade 
s ISO 1873-2.

Typ/Parameter

Hmotnostný 
index

toku taveniny 
(ITT)

230 °C/2,16 kg

Modul
pružnosti 
v ohybe *

Modul 
pružnosti
v ťahu *

Napätie na
medzi klzu *

Pomerné
predĺženie na
medzi klzu *

Vrubová
húževnatosť
Izod, 23 °C *

HDT
0.45 MPa *

Tvrdosť podľa
Rockwella * Špeciálne vlastnosti Špeciálne

prísady Použitie

Jednotky g/10 min MPa MPa MPa % kJ/m2 °C R škála - - -

Testovacie 
metódy ISO 1133-1 ISO 178 ISO 527-1,2 ISO 527-1,2 ISO 527-1,2 ISO 180/A ISO 75-1,2 ISO 2039/2 - - -

HT 3 06 3,0 1900 1900 36 8,5 6 102 105 nízke vynášanie vody - vysokopevnostné pásky, monofilamenty, lodné laná,
vynikajúci pre podklady kobercov, extrúzia, vstrekovanie

HF 3 22 3,0 1650 1700 34 10,5 5,5 94 100 vhodný pre vysokorýchlostné linky na výrobu BOPPF, vynika-
júce optické vlastnosti, metalizovateľné fólie - mono a ko-extrúdované biaxiálne orientované PP fólie 

(BOPPF)

HG 10 07 10 1850 1850 36 8 4 96 105 dobrá farebná stabilita, vynikajúce 
zvlákňovacie vlastnosti, dobrá optika AGF

striž, liate fólie, vnútorná vrstva pri koextrúzii, 
vstrekovanie zdravotníckych pomôcok, viečka, uzávery, 
malé technické výlisky

HT 25 11 25 1450 1550 32 10 3,5 78 103 riadená reológia, nízke dymenie AGF netkané textílie, nanášanie na PP tkaniny,
vstrekovanie

HM 50 46 50 1800 1900 36 8 3 97 106 riadená reológia, dobrá tuhosť a rozmerová stabilita NA, AS
vstrekovanie tenkostenných výrobkov, misiek, vedierok, 
uzáverov, kontajnerov, viečok a obalov pre balenie potravín,
obalov na hudobné média
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Štatistické (Random) 
 Kopolyméry

Prísady:
SA klzné činidlo
CA klarifikačné činidlo
AB antiblokovacie činidlo
AS antistatické činidlo
NA nukleačné činidlo
OW optický zjasňovač

Poznámka: 
* Hodnoty boli namerané na štandardných vstrekovaných skúšobných 
telesách pripravených v súlade s ISO 1873-2.

** Hodnoty boli namerané na skúšobných telesách s hrúbkou 1 mm.

Typ/Parameter

Hmotnostný 
index

toku taveniny 
(ITT)

230 °C/2,16 kg

Modul
pružnosti 
v ohybe *

Modul
pružnosti 
v ťahu *

Napätie na
medzi klzu *

Pomerné
predĺženie na
medzi klzu *

Vrubová
húževnatosť
Izod, 23 °C *

HDT
0.45 MPa *

Tvrdosť podľa
Rockwella * Zákal ** Špeciálne vlastnosti Špeciálne

prísady Použitie

Jednotky g/10 min MPa MPa MPa % kJ/m2 °C R škála % - - -

Testovacie 
metódy ISO 1133-1 ISO 178 ISO 527-1,2 ISO 527-1,2 ISO 527-1,2 ISO 180/A ISO 75-1,2 ISO 2039/2 ISO 14782 - - -

R 780 0,50 1050 900 30 12 21 82 75 vynikajúca spracovateľnosť a dobrá dlhodobá 
tepelná stabilita, vhodný na napeňovanie - súčasti pre automobilový priemysel, 

napenené dosky

R 660 2,0 1000 900 28 12 25 78 75 11 vynikajúca transparentnosť a lesk CA extrúzia, vyfukovanie fliaš, vstrekovacie vyfuko-
vanie s dĺžením

R 351 F 8,5 900 850 27 12 5 74 77 vynikajúca transparentnosť, lesk a dobrá 
zvariteľnosť SA, AB liate a vyfukované fólie pre balenie potravín, 

odevov, kancelárskych potrieb

R 359 12 1100 1050 29 13 5 80 81 11 vynikajúca transparentnosť a lesk CA vstrekovanie obalov na kozmetiku, bylinky, potrieb 
pre domácnosť

R 959 A 45 1150 1050 30 12 4 84 80 8,5 reaktorový typ, výborné organoleptické vlastnosti,
vynikajúca transparentnosť a lesk AS, CA, OW tenkostenné výrobky na balenie kozmetiky, 

sladkostí, výrobky pre domácnosť

R 1059 A 85 1100 1000 29 12 3 89 80 10 riadená reológia, vynikajúce optické vlastnosti,
odolnosť voči kriveniu AS, CA, OW tenkostenné výrobky na balenie kozmetiky, 

sladkostí, výrobky pre domácnosť

RM 60 57 60 1300 1350 30 12 4 78 92 12 riadená reológia, vynikajúca spracovateľská stabilita, 
dobrá transparentnosť, vysoký lesk CA, AS vstrekovanie tenkostenných výrobkov, obaly na 

potraviny, obaly na médiá, výrobky pre domácnosť

RM 45 55 CLEAR 45 1250 1300 30 12 4 72 90 9,5
reaktorový typ, vynikajúce organoleptické vlastnosti,

vynikajúca transparentnosť, vysoký lesk, veľmi 
dobrá spracovateľská stabilita

CA, AS
vstrekovanie tenkostenných výrobkov, mimoriad-
ne vhodný na potravinové obaly, potreby pre 
domácnosť, poháre, vrchnáky, obaly na médiá

RM 85 82 CLEAR 85 1300 1300 30 12 3,5 72 90 10
reaktorový typ, vynikajúce organoleptické vlastnosti,

vynikajúca transparentnosť, vysoký lesk, veľmi 
dobrá spracovateľská stabilita

CA, AS
vstrekovanie tenkostenných výrobkov, mimoriad-
ne vhodný na potravinové obaly, potreby pre 
domácnosť, poháre, vrchnáky, obaly na médiá

Jednotlivé písmená názvu CLEAR sú odvodené z počiatočných písmen anglického pomenovania 
vlasností reprezentujúcich špeciálne črty týchto štatistických (random) kopolymérov:
C - klarifikovaný najmodemejšou generáciou klarifikačného činidla
L - nízky zápach a C emisie
E - ekonomické spracovateľské podmienky
A - atraktívny vzhľad výrobku, čerstvý vzhľad zabaleného produktu
R - reaktorový typ polyméru
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Rázuvzdorné (Impact) 
 Kopolyméry

Prísady:
SA klzné činidlo
NA nukleačné činidlo
AS antistatické činidlo

Poznámka:
* Hodnoty boli namerané na štandardných vstrekovaných skúšobných 

telesách pripravených v súlade s ISO 1873-2
** Hodnoty boli namerané na štandardných vstrekovaných skúšob-

ných telesách pripravených v súlade s internou metódou

Typ/Parameter

Hmotnostný 
index

toku taveniny 
(ITT)

230 °C/2,16 kg

Modul
pružnosti 
v ohybe *

Modul
pružnosti 
v ťahu *

Napätie na
medzi klzu *

Pomerné
predĺženie na
medzi klzu *

Vrubová
húževnatosť
Izod, 23 °C *

Vrubová 
húževnatosť 
Izod, -20 °C *

HDT 
0,45 MPa *

Tvrdosť podľa 
Rockwella * Špeciálne vlastnosti Špeciálne

prísady Použitie

Jednotky g/10 min MPa MPa MPa % kJ/m2 kJ/m2 °C R škála - - -

Testovacie 
metódy ISO 1133-1 ISO 178 ISO 527-1,2 ISO 527-1,2 ISO 527-1,2 ISO 180/A ISO 180/A ISO 75-1,2 ISO 2039/2 - - -

K 850 0,23 2000 1800 36 8 42 5 116 85 vynikajúca tepelná a chemická odolnosť,
vysoká tuhosť a dobrá zvariteľnosť SA, NA extrúzia, korugované odpadné rúry, veľké rúry, dosky

K 880 0,35 1500 1300 30 10 56 8 97 76 vynikajúca tepelná, chemická odolnosť
a rázová húževnatosť SA extrúzia, rúry, dosky, vyfukovanie predmetov

K 793 0,70 1450 1300 30 9 57 7 88 76 vynikajúca rázová húževnatosť SA korugované dosky a rúry, extrúzia, dosky, vyfukovanie

K 691 1,3 1600 1450 30 7 56 6 100 82 vynikajúca rázová húževnatosť a tuhosť SA, NA korugované dosky

K 693 2,0 1450 1250 29 8 20 5 88 79 vynikajúca rázová húževnatosť a tuhosť SA korugované dosky a rúry, extrúzia, dosky, vyfukovanie, vstrekovanie

K 695 2,0 1400 1300 30 9 20 4,5 88 83 dobré mechanické vlastnosti, nízky obsah gélov SA liate fólie, korugované dosky, dosky pre termoforming

K 597 4,0 1150 1100 24 7 48 7 77 70 vysoká rázová húževnatosť SA vstrekovanie, automobilové súčasti, autobatérie

K 499 6,5 1300 1200 28 6 14 5 94 83 vynikajúca tepelná a chemická odolnosť SA vstrekovanie, automobilové súčasti, autobatérie, prepravky, boxy, misy

K 395 A 12 1500 1400 29 5 7 4 106 90 vysoká tuhosť NA, AS vstrekovanie, výrobky pre domácnosť, boxy, záhradný nábytok, vedrá

K 295 A 20 1600 1550 29 4 5 4 115 92 vysoká tuhosť NA, AS tenkostenné výrobky, výrobky pre domácnosť

K 199 30 1400 1350 26 5 5 3,5 105 87 dobré tečenie, nízke C-emisie a odor NA tenkostenné výrobky, automobilové súčasti

K 948 45 1450 1400 27 4 4 3 97 88 reaktorový typ, vynikajúce organoleptické vlastnosti, 
nízke C-emisie NA vysokorýchlostné vstrekovanie, tenkostenné obaly, 

vedrá, viečka, záhradný nábytok, automobilové súčasti

TPO 12 76 12 900 1000 18 11,5 45** 32** 68 -
riadená reológia, výnimočne vysoká rázová húževna-

tosť, rovnováha medzi dobrými rázovými vlastnosťami 
a tuhosťou

NA kompaundovanie, vstrekovanie, automobilové súčasti a nárazníky

TPO 20 77 20 950 1000 18.5 10 42** 30** 70 -
riadená reológia, výnimočne vysoká rázová húževna-

tosť, rovnováha medzi dobrými rázovými vlastnosťami 
a tuhosťou

NA kompaundovanie, vstrekovanie, automobilové súčasti a nárazníky

IM 6 56 6,0 1500 1550 28 6 10 4 94 90 výborná dlhodobá tepelná stabilita, vysoká
tuhosť a dobrá rázová húževnatosť AS

vstrekovanie súčastí pre tzv. bielu techniku (práčky, chladničky,
umývačky riadu), skriniek autobatérii a iných technických výliskov,
u ktorých sa vyžaduje dlhodobá tepelná odolnosť

IM 12 59 12 1400 1400 24.5 5 10 5 88 80 vysoká tuhosť, dobrá rázová húževnatosť NA vstrekovanie pevných obalov, úložné a prepravné kontajnery,
výrobky pre domácnosť a technické výlisky

IM 22 63 22 1350 1350 24 5,5 10 4,5 82 80 riadená reológia, vysoká tuhosť,
dobrá rázová húževnatosť NA, AS vstrekovanie pevných obalov, výrobky pre záhradu a domácnosť

a technické výlisky

IM 25 75 25 1150 1200 21 5,5 40** 6** 80 63 riadená reológia,
vynikajúca rázová húževnatosť a dobrá tuhosť NA, AS

hrubostenné vstrekované výrobky, transportné kontajnery,
kontajnery pre použitie v medicíne, boxy a prepravky,
technické výrobky, kompaundovanie

IM 55 80 55 1400 1450 23 4 7 4 88 82
reaktorový typ, vynikajúce organoleptické vlastnosti, 
vysoká tuhosť, dobrá rázová húževnatosť, dobré zate-

kanie do formy
NA, AS vysokorýchlostné vstrekovanie tenkostenných a pevných obalov,

výrobky pre záhradu a domácnosť a technické výlisky

IM 75 81 75 1400 1450 23 4 6 3,5 88 85
reaktorový typ, vynikajúce organoleptické vlastnosti, 
vysoká tuhosť, dobrá rázová húževnatosť, dobré zate-

kanie do formy
NA, AS vysokorýchlostné vstrekovanie tenkostenných a pevných obalov,

výrobky pre záhradu a domácnosť a technické výlisky

IM 100 85 100 1450 1500 24 4 4 3 92 85
reaktorový typ, vynikajúce organoleptické vlastnosti, 
vysoká tuhosť, dobrá rázová húževnatosť, dobré zate-

kanie do formy
NA, AS vysokorýchlostné vstrekovanie tenkostenných a pevných

obalov, výrobky pre záhradu a domácnosť, technické výlisky
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Kritériá výberu Homopolymér Štatistický kopolymér
Rázuvzdorný
kopolymér a TPO

Tuhosť prvoradý neodporúča sa druhoradý

Húževnatosť >0 °C druhoradý druhoradý prvoradý

 <0 °C neodporúča sa druhoradý prvoradý

Transparentnosť druhoradý prvoradý neodporúča sa

Fyzikálne

Hustota (ISO 1183-1) 0,9 g/cm3

Sypná hmotnosť (ISO 60) 0,46 – 0,58 g/cm3

Teplota topenia (ISO 11 357-3)

  Homopolymér 156 – 165 °C

  Rázuvzdorný kopolymér 158 – 165 °C

  Štatistický kopolymér 130 – 150 °C

Absorpcia vody (ASTM D570) <0,03%

Zmraštenie vo forme (ISO 294-4) 1,1 – 2,5%

Tepelné

Tepelná vodivosť (ASTM C518)

  tuhá fáza 0,23 W/(m·K)

  tavenina 0,16 W/(m·K)

Koeficient lineárnej rozťažnosti

  pri 20 °C 1,1 x 10-4 K-1

  pri 80 °C 1,7 x 10-4 K-1

Špecifické teplo (ASTM D2766)

  pri 23 °C 1,68 J/(g·K)

  pri 100 °C 2,10 J/(g·K)

Elektrické

Dielektrická konštanta (DIN 53 483) 2,27 (pri 50 Hz)

Dielektrická pevnosť (DIN 53 481) 500 kV/cm

Objemový odpor (DIN 53 482) >1017 Ω·cm

Povrchový odpor (DIN 53 482) 1014 Ω

Stratový činiteľ (DIN 53 483) <4·10-4 (pri 50 Hz)

*  Vlastnosti v jednotlivých dodávkach sa môžu od tu uvedených mierne líšiť. 
Táto informácia je poskytnutá pod podmienkou, že užívateľ by mal vykonať vlastné testy, aby určil bezpečnosť a vhodnosť 
každého produktu pre jeho účely.

Technické vlastnosti Trend

Tuhosť +

Rázová odolnosť =

Transparentnosť* +

Dĺžka cyklu +

Zmraštenie (celkové) -

Spracovateľnosť +

+ zlepšenie      = bez zmeny      - zhoršenie

*  Nukleačné činidlo mierne zlepšuje transparentnosť homopolymérov a štatistických kopolymérov. Pri použití špeciálneho 
nukleátora tzv. klarifikátora sa dosahujú výrazne lepšie optické vlastnosti. Nukleované rázuvzdorné kopolyméry nie sú nikdy 
transparentné, sú nepriehľadné (mliečne zakalené).

Kritériá 
 pre výber 
typu polypropylénu

Vplyv nukleácie 
 na technické vlastnosti

Doplnkové informácie
 iné vlastnosti 
polypropylénu*
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Granulát je balený v PE-LD vreciach 
po 25 kilogramoch a dopravovaný na 
paletách fixovaných zmraštivou alebo 
strečovou fóliou s hmotnosťou 1375 
kg. K dispozícii sú aj tepelne ošetrené 
drevené palety. Medzi vrecami sa 
používa adhezívum s cieľom zamedziť 
ich kĺzaniu. Venujte tejto skutočnosti 
pozornosť pri snímaní vriec z paliet. 
Odporúčaný spôsob je zdvihnutie vreca 
bez otáčania. Je tiež možná preprava 
v autocisternách alebo vo vlakových 
cisternách. Pre získanie detailnejších 
informácií kontaktujte predajcov 
SLOVNAFT a MOL Petrochemicals.

Keďže polypropylén je horľavý materiál, 
pri skladovaní sa musia dodržiavať 
všetky predpisy platné pre skladovacie 
priestory pre horľavé materiály.

Ak je polymér skladovaný 
v podmienkach vysokej vlhkosti 
a meniacej sa teploty, môže dôjsť ku 
kondenzácii atmosférickej vlhkosti vo 
vnútri obalu. Ak sa tak stane, odporúča 
sa vysušenie granulátu pred jeho 
použitím. Počas skladovania by nemal 
byť polypropylén vystavený vplyvu 
UV žiarenia a teplotám nad 40 °C. 
Výrobca neberie zodpovednosť za 
akékoľvek škody spôsobené nesprávnym 
skladovaním.

Polyméry sú vyňaté z registrácie REACH. Avšak ich suroviny, to znamená monoméry, 
katalyzátory, ako aj príslušné prísady boli registrované.
Spoločnosti SLOVNAFT, a.s./MOL Petrochemicals Co. Ltd. sú si vedomé a plne 
rešpektujú túto legislatívu a budú používať iba také suroviny, ktoré sú v zhode s REACH. 
V tomto čase polypropylény TATREN/TIPPLEN neobsahujú žiadne látky identifikované 
ako „SVHC“ v koncentrácii vyššej ako 0,1%.

Poznámky 

Väčšina typov polypropylénu TATREN/TIPPLEN vyhovuje 
podmienkam pre styk s požívatinami a sú v zhode s predpismi 
krajín Európskej únie (EEC). Nakoľko niektoré európske krajiny 
uplatňujú reštriktívne opatrenia pre povolené migračné limity 
prísad v obalových materiáloch určených pre styk s požívatinami, 
odporúča sa zákazníkom kontaktovať zástupcov MOL Petrochemicals 
alebo SLOVNAFT pre získanie špeciálnych informácií alebo príslušné 
oprávnené osoby pre potravinársky priemysel.

Informácie poskytnuté v tejto publikácii 
boli zostavené podľa našich najlepších 
súčasných znalostí. Avšak z pohľadu 
rôznych aplikácií polypropylénu 
a použitých zariadení sa spracovateľské 
podmienky môžu líšiť. Odporúčania, 
ako aj údaje tu poskytnuté, sú 
považované len za informatívne 
a nezbavujú užívateľov potreby vykonať 
si vlastné skúšky a experimenty pred 

vlastným spracovaním, aby si preverili 
vhodnosť pre špecifické použitie. Je na 
zodpovednosti tých, ktorým dodávame 
naše produkty, aby zabezpečili, že 
akékoľvek vlastnícke práva a existujúce 
zákony a legislatíva budú dodržané.

Naše produkty podliehajú 
kontinuálnemu vývoju, a preto si 
rezervujeme práva na vykonanie zmien 
v informáciách uvedených v tejto 
publikácii podľa vlastného uváženia.

REACH vyhlásenie nie je právne záväzné. 
Má iba informatívny charakter.

Reach vyhlásenie

Skladovanie 
 a manipulácia

Styk
s potravinami

 BEZPEČNOSŤ
Za normálnych podmienok polypropylén nie je pova-

žovaný za nebezpečný materiál pri styku s pokožkou 
alebo pri vdýchnutí. Avšak je potrebné vyhnúť sa 

akémukoľvek kontaktu s roztaveným polymérom alebo 
vdýchnutiu uvoľnených plynov počas spracovania. 

Odporúča sa inštalácia odťahovej jednotky nad spra-
covateľské zariadenie a zabezpečenie dobrej ventilácie 

miesta. Pre viac informácii sa zákazníkom odporúča 
pozrieť Kartu bezpečnostných údajov.

 RECYKLÁCIA
Polypropylén je vhodný na recykláciu 

modernými recyklačnými metódami. 
Vlastný priemyselný odpad je potrebné 

udržiavať v čistote, aby sa umožnila 
priama recyklácia.
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OBCHODNÉ ZASTÚPENIA

TIFON d.o.o. 
Savska cesta 41/XIII 
HR-10000 Zagreb 
Chorvátsko

Telefón: 
+385 1 6160 600

Fax: 
+385 1 6160 601

E-mail: 
polymersales@tifon.hr 

Vydanie: December 2015

SLOVNAFT POLSKA S.A. 
PetChem Department 
Ul. Postępu 17D 
02-676 Warszawa, Poľsko

Telefón: 
+48 22 545 70 70

Fax: 
+48 22 545 70 60

E-mail: 
petchem@slovnaft.pl

SLOVNAFT, a.s. 
Vlčie hrdlo 1 
824 12 Bratislava 
Slovensko

Telefón: 
+ 421 2 5859 7515 
+ 421 2 5859 7622 
+ 421 2 5859 7741 
+ 421 2 5859 7231

E-mail: 
polymersales@slovnaft.sk

SC. MOL Romania P.P. SRL 
Str. Danielopolu 4-6 
ET1 Sector 1 Cod 014 134 
Bucuresti, Rumunsko

Telefón: 
+40 21 204 85 00 
+40 21 204 85 02

Fax: 
+40 21 232 10 59

E-mail: 
petchem@molromania.ro

TVK Italia S.r.l. 
Via Teulié, 1, 
20136 Milano 
Taliansko

Telefón: 
+39 02 58 30 5523

Fax: 
+39 02 58 30 3492

E-mail: 
tvkitaly@it.tvk.eu

MOL-Austria Handels GmbH. 
Walcherstrasse 11A, 7.Stock 
A- 1020 Wien 
Rakúsko

Telefón: 
+43 1 211 20 1120

Fax: 
+43 1 211 20 1198

E-mail: 
JHauk@molaustria.at

MOL Plc. 
Domestic Polymer Sales 
H-3581 Tiszaújváros,
P.O. Box: 20
Maďarsko

Telefón:
+36 49 521 355

Fax:
+36 49 886 491

E-mail:
polymersales@mol.hu

MOL Ukraine LLC. 
04655 Kiev 
Moskovskiy ave., 23, 7th floor 
Ukrajina

Telefón: 
+380 44 374 00 80 
+380 67 463 58 69

Fax: 
+380 44 374 00 90

E-mail: 
JZavojko@mol-ukraine.com.ua

French Liaison 
Representative 
Paris 
Francúzsko 

Mobil: 
+ 33 7 89 86 10 64

Telefón: 
+ 33 1 64 32 44 17 

E-mail: 
husson.iren@fr.tvk.eu 

Iné európske krajiny

Telefón: 
+36 49 521 355 
+36 70 458 4563 
+36 70 373 9209

Fax: 
+ 36 49 886 491

E-mail: 
polymersales@mol.hu

MOL Germany GmbH. 
Im Trutz Frankfurt 49, D-60322 
Frankfurt am Main 
Nemecko

Telefón: 
+49 69 154 04 0

Fax: 
+49 69 154 04 41

E-mail: 
 polymersales@molgermany.de


