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CHARAKTERlSTlKA PRODU KTU

SYhlTHOS PS GP 15li je stanciardní polystyi,en (GPPS} s rlýbcr.lými
<or,tbinací reologických, mechanických a tepeinlích vlasiností" je to
vstřikcvá n ím, vytlačován ím a tepeI ným ivarováním.

optickl?r^li v|astnostmi, leskem a vyváženou
iei,mcp i astický rnateri á l, kte r,ý se zp ra corrává

Ma'ceriél mé formu válcového granu!áru
o prŮměru 2,5 aŽ 6 mm. Výr"obek muže obsahovat maié množství granulétu nepravidelných tvai-u, než jak je
uvedeno výše, Přítomnost mechani.kých nečisiot v granuláiu nenípovoiena.
SYN|THOS PS GP 154 je bezbarvý plast.

TECHNlCKÉ PARAMETRY A PODMÍNKY ZPRACOVÁNÍ
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Ke kaŽdé zásilce je vycián ceriiiikái jakcsri s údaji o v!astnosiech vt?rcbru stancve-ých oři výstL,pní kcntr.oie.
Rozsah testovanýci paranretrů vý,lcbku, kte:,ý se vz,iahuje k certifikáru;akosti je vždy dohod*ut v kupnísmlouvě
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!nciex toku taveniny

Rázová houževnatosi Charpy

Tep|ota měknuií ile Vicata

Obsah zbytkcvéhc styrenu

Teploia/Doba sušení 2)

"C/h

Vstřikování: teplota iaveniny 'C

Vstřikcvání: teplota forrny "C

Vytlačování: tep|cta iaveniny "C

1) Testoval ElektrotechniCký Zkušební ústav, praha, České republika,
2) Pro Výrobky s Vysokou jakostí povrchu,

Hořievost 1)

Výrcbní smrš,tění

sry§hos

Parametry

Podmínky zpracování

Typická hodnota Poznámka


