ŠVAJČIARSKA KVALITA
PURGING COMPOUND

ULTRA PLAST

®

ULTRA PLAST pre polyolefiny (PE a PP), PVC, POM, EVA, PS, TPE, TPU, EVOH
PO-C
PO-S
PO-CS
PO-HCS
PO-TPE
PO-E
POE-S
POE-CS

Teplotny rozsah: 140 – 300 °C.
Rozne typy podľa oblasti použitia:
PO-C, QUALIPURGE PO-CS a PO-S s novou aktívnou zložkou na zmenu farby alebo material na vstrekovacích strojoch (aj
na horúci vtok, môže sa vstrekovať). Tiež môžu byť použité na ABS a ASA.
POHCS pre elastoméry, napr. TPE, TPO a TPU.
PO-TPE specially developed for elastomers, like TPE, TPO and TPU.
PO-E, QUALIPURGE POE-CS a POE-S , určený hlavne pre extrúziu a vytláčacie vyfukovacie stroje; obidva produkty sa
môžu použiť aj na čistenie šnekov/valcov pri obzvlášť náročnej zmene farby (farby s novými organickými pigmentami).

ULTRA PLAST pre stredne teploty: PC, PC/ABS, ABS, SAN, PMMA

ELIMINUJTE SVOJE PROBLEMY PRI ZMENE FARBY ČI MATERIÁLU.
Môžme ponúknuť rôzne riešenia prečistenia :

HIGH
HIGH-C
HIGH-CS
PO-PS




Štandardne produkty ULTRA PLAST®, ktore su svetovo zname vďaka svojim čistiacim učinkom.
CS QUALIPURGE® SWISS TECHNOLOGY-seria špecialnych produktov. Nove zloženie zaručuje ešte rychlejšie a
učinnejšie zmeny farieb a materialov na novych plastoch a obsahuje granulat Masterbatch – zmes pigmentov a
prisad.
 SP a SP Plus sú kombináciou chemického a mechanického pôsobenia vhodné na najťažšie prečisťovacie úlohy.
Tieto všestranné produkty sú účinné pri širokej škále polymérov a teplôt .
 Novy ULTRA PLAST® LP – tekuty čistič: najlepšie vysledky čistenia v porovnani s ostatnymi dostupnymi
tekutymi prostriedkami na čistenie.

Vstrekovanie

Extrúziu

Vyfukovanie

Kombinované
vyfukovacie
zariadenia

Všetky druhy čistiaceho granulatu
sa dodavaju s citronovou aromou,
takže prostriedok pri použiti
prijemne vonia.

Výroba
uzáverov

Výroba
polotovarov









Nie je toxicky.
Počas čistenia nie je potrebné čakať.
Jednoduché použitie, šetrný a účinný.
Doba čistenia je skrátená na minimum a vzniká
menej odpadového materiálu.
Bez zapachu: počas čistenia nevznikajú žiadne
škodlivé plyny.
Nepoškodzuje stroje: neobsahuje abrazívne
prísady ani rozpúšťadlá, parafíny ani žiadne
silikónové látky.
Pri častom používaní chráni oceľ pred oxidáciou.
Eliminuje čierne škvrny a pruhy.
Všetky zložky materiálu označila FDA (Sprava
potravin a liečiv) za bezpečne.
Certifikat podľa smernice 2002/72/EC a 10/2011
-plastové materiály určené pre styk s potravinami
alebo nápojmi.
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PET-C
PET-S
PET-CS
PAC

Teplotny rozsah: 250 – 320 °C
PET-C, QUALIPURGE PET-CS a PET-S s novou aktívnou zložkou na zmenu farby alebo materiálu na
čistenie šnekov/valcov a na horúci vtok (môže sa vstrekovať).
PAC na čistenie ochrannej vrstvy na predliskoch a odliatkoch.

ULTRA PLAST pre technicke vysokoteplotne plasty
Určeny pre PA, ABS, PBT, PEEK, PPS, PSU, PPO, GRIVORY HT, ULTEM, PEI , PES.
HT pre teplotný rozsah od 240°C do 400°C.
Vhodný aj pre ABS a materiály s ochranou proti plameňu.
QUALIPURGE HT-CS a HT-S s novou aktívnou zložkou určený pre šnek/valce a horúci vtok (môže sa vstrekovať), môže byť
použitý pri teplotách od 250°C do 420°C, bez tvorby dymu alebo zápachu.

ULTRA Plast všestranná prečisťovacia zlúčenina

Medicínske
aplikacie a čisté
pracoviská

VYHODY:





ULTRA PLAST špecificky pre spracovanie PET: PREDLISKY A ODLIATKY

HT
HT-S
HT-CS

Ultra plast® - prečisťovacia zlúčenina je vhodná na :

HIGH: môže sa používať pri teplotách od 190°C do 320°C; pre SAN, PS a ABS.
HIGH-C a QUALIPURGE HIGH-CS, s novou aktívnou zložkou na zmenu farby alebo materiálu: obidva produkty sa môžu
použiť pri teplotách medzi 250°C a 320° na čistenie šnekov/valcov a na horúci vtok a možu sa vstrekovať. Určené
špeciálne pre PC, PC/ABS a PMMA. Po použití týchto dvoch nových produktov nezostáva na vyčistenej ploche tzv.
mliečny závoj, ktorý sa zvykne vytvoriť po vyčistení priesvitných častí.
QUALIPURGE PO-PS sa môžu používať medzi 190°C až 320°C a sú vhodné na PS, PMMA, a PC. Táto trieda tiež nezanechá
“mliečny tieň” na výrobkoch po čistení.

SP
SP+

Je vhodná pre všetky typy polymérov medzi 140°C až 380°C.
Tieto dve zlúčeniny využívajú kombináciu chemického a mechanického účinku.
ULTRA PLAST SP a SP+ sú vhodné na čistenie šnekov a valcov extrúznych a vstrekovacích zariadení.
ULTRA PLAST SP+ sa môže používať aj na čistenie horúcich vtokov (môže byť vstreknutý do formy).

ULTRA PLAST KONCENTRATY, určene na zmiešanie s vyrobnym materialom
CE-E
ECO-CE
CE-CS
ECO-CE-CS
BF

Teplotny rozsah : 120 – 400 °C.
CE-E, ECO-CE, CE-CS a ECO-CE-CS: na zmenu farby alebo materiálu pri extrúzii a
tvarovaní pomocou vyfukovania.
QUALIPURGE BF s novou aktívnou zložkou, určený špeciálne na zmenu farby na
vyfukovacom stroji určenom pre fóliea to počas výroby.

ULTRA PLAST LP: novy tekuty čistič

LP

Teplotny rozsah: 80 – 400 °C; tento nový tekutý čistič zaručuje
najlepšie výsledky čistenia v porovnaní s ostatnými dostupnými
tekutými prostriedkami na čistenie, bez tvorby dymu alebo zápachu.

