


Čo je Polycom? 

Polycom je: 

• cenovo dostupný compound, modifikátor vo forme 

granúl 

• v súlade s certifikátom Reach 84 a certifikátom pre 

styk s potravinami 
 

Polycom sa používa: 

• pri výrobe HDPE, LDPE a LLDPE fólií, 

     na zníženie vstupných nákladov a zvýšenie kvality      
finálneho produktu   

 



FUNKCIE produktu Polycom 

1. Polycom zabezpečuje lepšiu väzbu medzi polymérom 

a CaCO3 (krieda) a tým vzniká možnosť vyššieho 

dávkovania CaCO3 (kriedy). 

 

2. Polycom vypĺňa mikro póry vzniknuté pridaním kriedy 

a/alebo recyklovaného materiálu, čím sa zlepšia 

vlastnosti konečného výrobku. 

 

3. Polycom stabilizuje polymérový reťazec počas 

výroby, ako aj technické vlastnosti konečného 

produktu. 
 



Ďalšie výhody použitia Polycomu 
 

• Zvyšuje pevnosť a predĺženie fólie. 

• Pomáha pri dávkovaní CaCo3 (krieda), t.z. dávkovanie CaCO3 
sa môže postupne zvýšiť až na 50%. 

• Dávkovanie bieleho MB sa môže znížiť aj o 50%. 

• Polycom sa môže použiť pri spracovávaní recyklovaného 
materiálu a napomáha spracovaniu. 

• Pomáha získať späť jas a lesklosť, ktorá sa znižuje používaním 
CaCo3. 

• Zlepšuje zvariteľnosť. 

• Znižuje tvorbu prášku na povrchu fólie, znižuje množstvo 
prachu. 

• Eliminuje prekĺzavý problém v extrúderi. 

 



 
 

Inštrukcie na testovanie* 

(LDPE fólia) 
 
 
 

• Najskôr pridať 4% Polycomu 

• Skontrolovať pevnosť a predĺženie 

• Ak sa tieto parametre zlepšili znamená to, že spracovateľská 
teplota je v poriadku. Ak sa naopak tieto parametre zhoršili je 
potrebné znížiť teplotu o 5 až 10C. 

• Následne sa môže zvýšiť dávkovanie POLYCOM-u na 10% až 
15%. 

• Tak isto sa môže zvýšiť dávkovanie CaCo3 a pri bielej fólií 
znížiť dávkovanie bieleho MB. 
 

 
 

 

*pre presnejšie odporúčania dávkovania Polycomu a CaCO3 (prípadne recyklátu) na výrobu 
vašej fólie nás môžete kontaktovať 



 
Návrh receptúr 

 
Pôvodná receptúra: LDPE OG/primár: 100% 
 
Test 1: LDPE OG/primár: 97%-98% 
             Polycom: 2%-3% 
 
Test 2: LDPE OG/primár: 90% 
             CaCO3: 5% 
             Polycom: 5% 
 
Test 3: LDPE OG/primár: 85% 
             CaCO3: 9% 
             Polycom: 6% 
 
V prípade, že fólia stratí  požadované vlastnosti, 
resp. bude príliš mäkká, treba znížiť teplotu, ak 
sa stále nedostavil požadovaný efekt, treba 
znížiť dávkovanie Polycomu o 1-2%. Taktiež 
naopak, ak začne byť fólia tvrdšia, treba zvýšiť 
teplotu, ak to nepomôže, znížiť množstvo 
CaCO3, prípadne zvýšiť množstvo Polycomu. 
 

Pôvodná receptúra: HDPE OG/primár: 100% 
 
Test 1: HDPE OG/primár: 97-98% 
             Polycom: 2-3% 
 
Test 2: HDPE OG/primár: 90% 
             CaCO3: 5% 
             Polycom: 5% 
 
Test 3: HDPE OG/primár: 85% 
             CaCO3: 9% 
             Polycom: 6% 
 
Pri testovaní platí to isté ako v predošlom 
prípade LDPE fólie. Polycom  pridaný do HDPE 
fólie pomáha redukovať tzv. zip efekt. 



DÁVKOVANIE – UKÁŽKA RECEPTÚR 

VÝSLEDOK: produkt je lesklejší a dosiahol 
lepšie výsledky v testoch v ťahu a predĺžení. 
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A) Bežná receptúra bez použitia Polycom-u 
 

V prípade zvýšenia dávkovania CaCO3 (alebo 
recyklátu) finálny produkt môže stratiť 
požadované vlastnosti (napr. pevnosť v ťahu). 
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B) Skúšky receptúr s použitím Polycom-u  
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VÝSLEDOK: produkt si aj pri zvýšenom dávkovaní 
CaCO3 zachováva výborné vlastnosti. 

 
ODPORÚČANIE: Postupne je možné pridávať ešte väčšie množstvo 
CaCO3 (a/alebo recyklátu) a Polycomu a sledovať požadované 
vlastnosti.  
Pre odporúčania dávkovania na Váš produkt, nás prosím 
kontaktujte. 
 



Technické informácie 

Názov produktu:  Polycom 

MFI/Index toku tavenia: 6,5 

Teplota pri 0,45 Mpa: 115°C 

Sila v ťahu:   7,8 N/mm² 

 

• Kompatibilný s PP, HDPE, LLDPE,LDPE, 

EVA a ďalšími polymérmi 

 



Výrobca 

Omega Plasto 

Compounds,Pvt.Ltd. 

Unit-1:287&288,  

GIDC Manjusar, 

Tal.Savli 

Dist. Vadodara -391 775 

Gujarat 

India 

Zastúpenie pre SK a CZ 

(dovoz, technická podpora) 

INTERPLASTICS s.r.o. 

Štefánikova 828 

02001 Púchov 

Slovenská republika 

Tel.: 00421/ (0)42 463 55 75 

Fax: 00421/ (0)42  471 01 32 

www.interplastics.sk 
 

http://www.interplastics.sk/

