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MJ ADDILUB 74
( PROSES DÜZENLEYİCİ & TEMİZLEYİCİ & BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ )

Kullanım Alanları :
PE, PP, ABS, EPVC, EPVC, PVC, XPS, EPE, EPS, PA, PBT, PS, EPP, PC, TPE, TPU, PMMA, HIPS

Ürünümüz :
Renk değişimlerini hızlandırır, daha az fire ile renk değişimi yapılabilir.
Isıl işlem uygulanmadan hazırlandığından aktivasyonu yüksektir.
İçindeki antioksidan sayesinde plastiğin stabilizasyonunu artırır.
Daha düşük sıcaklıkta çalışılabildiği için soğutma ihtiyacı düşer.
Daha düşük sıcaklıkta çalışmanıza imkan verir. ( 20 C - 25 C )
Kafada oluşan oksitlenmiş polimer kalıntısını minimize eder.
Filmde ve levhada balık derisi görünümünü ortadan kaldırır.
Polimerin viskozitesini düşürür, daha kolay akışını sağlar.
Şeffafiyeti, parlaklığı artırır, daha düzgün yüzey verir.
Addilub 74 ‘ süz
Vida devri arttırılarak yüksek hızda ürün çekilebilir.
Kullanılan geri dönüşüm plastiğini takviye eder.
Çalışan hattın kapasitesini % 10 - % 20 artırır.
Film kalınlığındaki değişimleri minimize eder.
Daha fazla LLDPE karışımına müsade eder.
Pigment ve kalsit dispersiyonunu arttırır.
Extruder kafa basıncını düşürür.

Addilub 74 ‘ lü

Kullanım oranı :
% 0,1 - % 0,5
Addilub 74 ‘ süz

Addilub 74 ‘ lü

Addilub 74 ‘ süz

R
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MJ ADDILUB 66-2 ( ENJ. )
( KALIP AYIRICI & SLIP & ANTİOKSİDAN )

Kullanım Alanları :
PE, PP, ABS, EPVC, EPVC, PVC, XPS, EPE, EPS, PA, PBT, PS, EPP, PC, TPE, TPU, PMMA, HIPS

Ürünümüz :
CMT ( Cold Mixing Technology ) soğuk karıştırma yöntemi ile üretilmiş olup granül formundadır.
İçindeki antioksidan sayesinde ısıya hassasiyeti düşürür, geri dönüşüm plastiğini stabilize eder.
Klasik masterbatchlere göre daha az kullanımla iyi sonuç alınır, katkı tasarrufu sağlar.
Vida kovan içerisine giren ham maddelerin yüksek seviyede kaynaşmasını sağlar.
Extrudere girdiğinde toz haline geldiği için homojen bir dağılım verir.
Enjeksiyon uygulamalarında kalıp ayırıcı, kaydırıcı olarak kullanılır.
Isıl işlem uygulanmadan hazırlandığından aktivasyonu yüksektir.
Basılan malzemenin kalıptan kolay çıkmasını sağlar.
Tüm bilinen diğer katkı malzemeleri ile uyumludur.
Kaydırıcı etkisinden dolayı enjeksiyonu rahatlatır.
Şişe kapaklarının kolay açılmasını sağlar.
Gıda ambalajları için uygundur.

Kullanım oranı :
% 0,1 - % 0,2

R
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MJ ADDILUB 66-2 ( EKS )
( SLIP & ANTİOKSİDAN )

Kullanım Alanları :
PE, PP, ABS, EPVC, EPVC, PVC, XPS, EPE, EPS, PA, PBT, PS, EPP, PC, TPE, TPU, PMMA, HIPS

Ürünümüz :
CMT ( Cold Mixing Technology ) soğuk karıştırma yöntemi ile üretilmiş olup granül formundadır.
İçindeki antioksidan sayesinde ısıya hassasiyeti düşürür, geri dönüşüm plastiğini stabilize eder.
Kaydırıcı etkisinden dolayı motorun torkunu düşürür, vidanın daha rahat çalışmasını sağlar.
Klasik masterbatchlere göre daha az kullanımla iyi sonuç alınır, katkı tasarrufu sağlar.
Extrudere ve enjeksiyona girdiğinde toz haline geldiği için homojen bir dağılım verir.
Vida kovan içerisine giren hammaddelerin yüksek seviyede kaynaşmasını sağlar.
Plastiğin süzgeçten rahat geçmesini, filitre ve süzgeç sonrası bağdaşmayı sağlar.
Kaydırıcı etkisinden dolayı şanzımanı rahatlatır, elektrikten tasarrufu sağlar.
Isıl işlem uygulanmadan hazırlandığından aktivasyonu yüksektir.
Tüm bilinen diğer katkı malzemeleri ile uyum sağlar.
Gıda ambalajları için uygundur.

Kullanım oranı :
% 0,1 - % 0,2

R
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MJ ADDILUB 55-B
( SLİP & ANTİBLOK )

Kullanım Alanları :
PE, PP, ABS, EPVC, EPVC, PVC, XPS, EPE, EPS, PA, PBT, PS, EPP, PC, TPE, TPU, PMMA, HIPS

Ürünümüz :
Dispersiyonu flu beyaz mineral olan dolgulu hammaddelerde buz beyazı rengi kar beyazına çevirir.
İç ve dış kaydırıcı özelliği ile daha rahat akmasını sağlar. Düşük sıcaklıkta çalışmaya imkan verir.
CMT ( Cold Mixing Technology ) soğuk karıştırma yöntemi ile üretilmiş olup granül formundadır.
Farklı niteliklere sahip mineral ve dolguların polimer ( plastik ) ile kaynaşmasını sağlar.
Klasik masterbatchlere göre daha az kullanımla iyi sonuç alınır, katkı tasarrufu sağlar.
Enjeksiyon uygulamalarında kalıp ayırıcı ve kaydırıcı olarak kullanılır.
Yüzey çatlaklarını gidererek ürünün çekme ve uzama yapısını artırır.
Extrudere girdiğinde toz haline geldiği için homojen bir dağılım verir.
Gıda medikal ambalajları için uygundur. Antibakteriyel özelliği taşır.
Plastik üretiminde ocak içerisinde hamurlaşma seviyesini yükseltir.
Makinanın toplam çevrim süresini düşürür. Üretimde verimi artırır.
UV dayanımını artırarak polimerin güneşe olan korozyonu azaltır.
Isıl işlem uygulanmadan hazırlandığından aktivasyonu yüksektir.
Slip ve antiblok özelliği sayesinde filmin kolay açılmasını sağlar.
Basılan malzemenin kalıptan kolay çıkmasını sağlar.
Tüm bilinen diğer katkı malzemeleri ile uyum sağlar.

Kullanım oranı :
% 0,5 - % 2,5

R
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MJ ADDISTAT 25
( KALIP AYIRICI & ANTİSTATİK )

Kullanım Alanları :
PE, PP, ABS, EPVC, EPVC, PVC, XPS, EPE, EPS, PA, PBT, PS, EPP, PC, TPE, TPU, PMMA, HIPS

Ürünümüz :
CMT ( Cold Mixing Technology ) soğuk karıştırma yöntemi ile üretilmiş olup granül formundadır.
Klasik masterbatchlara göre daha az kullanımla iyi sonuç alınır, katkı tasarrufu sağlar.
Extrudere ( makinaya ) girdiğinde toz haline geldiği için homojen bir dağılım verir.
Üretilen malzemenin statikleşmesini önler, toz tutmamasını sağlar.
Isıl işlem uygulanmadan hazırlandığından aktivasyonu yüksektir.
Tüm bilinen plastik ve katkı malzemeleri ile uyumlu çalışır.
Üretilen malzemenin kalıptan kolay çıkmasını sağlar.
Gıda ve medikal ambalajları için uygundur.

Kullanım oranı :
% 0,1 - % 0,3

Ekstrüzyon Sırasında Teorik Katkı Dağılımı

Mükemmel Dispersiyon = Yüksek Etkinlik
Polimer Masterbatchin dağılımı ve
erimesi gerekli zaman

Rastgele Dağılım Kalitesi =
Homojen olmayan dispersiyon =
Düşük Etkinlik

R
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MJ ADDINOX 40
( TERMO STABILIZER )

Kullanım Alanları :
PE, PP, ABS, EPVC, EPVC, PVC, XPS, EPE, EPS, PA, PBT, PS, EPP, PC, TPE, TPU, PMMA, HIPS

Ürünümüz :
Orjinal ve geri dönüşüm plastiklerde vida kovan, agromel içerisinde malzemenin yanmasını önler.
Polimer içerisinde ısı bariyeri olarak kullanılır. % 100 Termo Stabilizer ( Antioksidan ) ‘ dır.
Ürünün stabilizasyonunu düzenler, ısıya karşı plastiğin mekanik özelliklerini korur.
Makine kapatılmadan 30 dakika önce % 0,2 - 0,3 oranında polimere ilave edilir.
Geri dönüşümlü plastiklerde düzenli kullanımda kullanım oranı % 0,05 - 0,2 dir.
Plastiği modifiye eder. Siyah nokta, yanık, cüruf ve yağ oluşumunu engeller.
Düzenli kullanımda orjinal plastiklerde kullanım oranı % 0,05 - % 0,1 dir.
Fire miktarını düşürür, üretim kaybını önler ve enerji tasarrufu sağlar.
Geri dönüşümde kullanılması tavsiye edilen bir malzemedir.
İlk çalışmada kısa sürede normal üretime dönülebilir.

Kullanım oranı :
% 0,1 - % 0,2

Ekstrüzyon Sırasında Teorik Katkı Dağılımı

Mükemmel Dispersiyon = Yüksek Etkinlik
Polimer Masterbatchin dağılımı ve
erimesi gerekli zaman

Rastgele Dağılım Kalitesi =
Homojen olmayan dispersiyon =
Düşük Etkinlik
R
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MJ ADDINUC 3020
( ŞEFFAFLAŞTIRICI & ANTİSTATİK & KALIP AYIRICI & KAYDIRICI )

Kullanım Alanları :
PE, PP, ABS, EPVC, EPVC, PVC, XPS, EPE, EPS, PA, PBT, PS, EPP, PC, TPE, TPU, PMMA, HIPS

Ürünümüz :
PP homopolimer ile kullanıldığında bükülme modülü random PP ye göre % 50 artar. Bundan dolayı
ürünün et kalınlığı düşürülebilir.
Daha düşük sıcaklıkta çalışma imkanı verir, bu da toplam enjeksiyon çevrim süresini % 20 ye
kadar azaltır.
PP, PC, HIPS ’ in şefafflığını artırır. PP yi random seviyesine yakın şeffaflaştırır.
Ürünün toz tutmasını önler, kalıp ayırıcı ve kaydırıcı özelliği ile avantaj sağlar.
İstiflenen ürünler birbirinden kolay ayrılır.

35

Pusluluk ( 1 mm kalınlık )

Kullanım oranı :
% 0,05 - % 1

Sonra

15
13
12

0
0,5

0,75

1

N3020-2 Kullanım oranı ( % )

Bükülme Modülü
Flexural modulus MPA

Önce

1600

1100

PP
Homopolimer + % 0,5 N3020-2

R
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M.J. dditiveGmbH

MJ ADDIFOAM 43
( KÖPÜRTÜCÜ AJAN )

Kullanım Alanları :
PE, PP, ABS, EPVC, EPVC, PVC, XPS, EPE, EPS, PA, PBT, PS, EPP, PC, TPE, TPU, PMMA, HIPS

Ürünümüz :
Addıfoam 43 uygulanan ürünlerde % 0,5 - % 0,8 kullanım miktarı kompleks yapının yoğunluğunda
yaklaşık % 35 azalma sağlamıştır.
Elektronik ambalaj sanayi ve gıda ambalaj sanayilerinde kullanılan PS, PE ve PP lerde çok ince
homojen bir köpük oluşumu sağlar.
Yüksek etkili bir endotermik köpürtücüdür.

Kullanım oranı :
% 0,5 - % 2

R
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COMBI 1
SLIP & ANTISTATIK

Kullanım Alanları :
PE, PP, ABS, EPVC, EPVC, PVC, XPS, EPE, EPS, PA, PBT, PS, EPP, PC, TPE, TPU, PMMA, HIPS

Ürünümüz :
CMT ( Cold Mixing Technology ) soğuk karıştırma yöntemi ile üretilmiş olup granül formundadır.
İçindeki antioksidan sayesinde ısıya hassasiyeti düşürür, geri dönüşüm plastiğini stabilize eder.
Klasik masterbatchlere göre daha az kullanımla iyi sonuç alınır, katkı tasarrufu sağlar.
Extrudere ve enjeksiyona girdiğinde toz haline geldiği için homojen bir dağılım verir.
Plastiğin statik elektriklenmesini ortadan kaldırır, malzemenin tozlanmasını engeller.
Vida kovan içerisine giren ham maddelerin yüksek seviyede kaynaşmasını sağlar.
Gıda ambalajları için uygundur. Diğer katkı malzemeleri ile uyumlu çalışır.
Enjeksiyonda basılan malzemenin kalıptan kolay çıkmasını sağlar.
Isıl işlem uygulanmadan hazırlandığından aktivasyonu yüksektir.
Tüm polimer ( plastik ) üretim alanlarında kullanıma uygundur.
Kaydırıcı etkisinden dolayı enjeksiyonu rahatlatır.
Şişe kapaklarının kolay açılmasını sağlar.

Kullanım oranı :
% 0,1 - % 0,2

R
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COMBI 2
SLIP & ANTIOKSIDAN

Kullanım Alanları :
PE, PP, ABS, EPVC, EPVC, PVC, XPS, EPE, EPS, PA, PBT, PS, EPP, PC, TPE, TPU, PMMA, HIPS

Ürünümüz :
Orjinal ve geri dönüşüm plastiklerde vida kovan, agromel içerisinde malzemenin yanmasını önler.
CMT ( Cold Mixing Technology ) soğuk karıştırma yöntemi ile üretilmiş olup granül formundadır.
İçindeki antioksidan sayesinde ısıya hassasiyeti düşürür, geri dönüşüm plastiğini stabilize eder.
Klasik masterbatchlere göre daha az kullanımla iyi sonuç alınır, katkı tasarrufu sağlar.
Extrudere ve enjeksiyona girdiğinde toz haline geldiği için homojen bir dağılım verir.
Termo Stabilizer ( Antioksidan) içerir. Polimer içerisinde ısı bariyeri olarak kullanılır.
Ürünün stabilizasyonunu düzenler, ısıya karşı plastiğin mekanik özelliklerini korur.
Vida kovan içerisine giren ham maddelerin yüksek seviyede kaynaşmasını sağlar.
Plastiği modifiye eder. Siyah nokta, yanık, cüruf ve yağ oluşumunu engeller.
Fire miktarını düşürür, üretim kaybını önler ve enerji tasarrufu sağlar.
Plastik geri dönüşümlerde kullanılması tavsiye edilen bir malzemedir.
Isıl işlem uygulanmadan hazırlandığından aktivasyonu yüksektir.
İlk çalışmada kısa sürede normal üretime dönülebilir.
Tüm bilinen diğer katkı malzemeleri ile uyum sağlar.
Kaydırıcı etkisinden dolayı enjeksiyonu rahatlatır.
Gıda ambalajları için uygundur.

Kullanım oranı :
% 0,1 - % 0,2

R
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COMBI 3
SLIP & ANTIBLOK & ANTISTATIK

Kullanım Alanları :
PE, PP, ABS, EPVC, EPVC, PVC, XPS, EPE, EPS, PA, PBT, PS, EPP, PC, TPE, TPU, PMMA, HIPS

Ürünümüz :
Yavaş yürüyen Codamine ER slip, Sentetik Antiblok ve Amine free, yavaş yürüyen antistatik içerir.
CMT ( Cold Mixing Technology ) soğuk karıştırma yöntemi ile üretilmiş olup granül formundadır.
Klasik masterbatchlara göre daha az kullanımla iyi sonuç alınır, katkı tasarrufu sağlar.
Slip sayesinde vida kovan içerisinde malzemenin rahat akmasını sağlar.
Antistatik sayesinde plastiğin ocak içinde statik kutuplaşmasını önler.
Extrudere girdiğinde toz haline geldiği için homojen bir dağılım verir.
Isıl işlem uygulanmadan hazırlandığından aktivasyonu yüksektir.
Filmin şeffafiyetini artırır, kırışmaları önler, dispersiyonu düzeltir.
Antiblok sayesinde ocak içinde bloklaşmayı ortadan kaldırır.
Plastiğin termo mukavemetini ve performansını artırır.
Tüm bilinen diğer katkı malzemeleri ile uyum sağlar.
Bütün polimer tipleri ve uygulamaları için uygundur.
Düzgün bir yüzey ve parlaklık verir.
Gıda ambalajları için uygundur.

Kullanım oranı :
% 0,1 - % 0,3

Ekstrüzyon Sırasında Teorik Katkı Dağılımı

Mükemmel Dispersiyon = Yüksek Etkinlik
Polimer Masterbatchin dağılımı ve
erimesi gerekli zaman

Rastgele Dağılım Kalitesi =
Homojen olmayan dispersiyon =
Düşük Etkinlik
R
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COMBI 4
SLIP & ANTIBLOK & ANTISTATIK & ANTIOKSIDANT

Kullanım Alanları :
PE, PP, ABS, EPVC, EPVC, PVC, XPS, EPE, EPS, PA, PBT, PS, EPP, PC, TPE, TPU, PMMA, HIPS

Ürünümüz :
İçindeki antioksidan sayesinde ısıya hassasiyeti düşürür, geri dönüşüm plastiğini rehabilite eder.
Bütün polimerler için uygundur. Isıl işlem uygulanmadan hazırlandığından aktivasyonu yüksektir.
CMT ( Cold Mixing Technology ) soğuk karıştırma yöntemi ile üretilmiş olup granül formundadır.
Yavaş yürüyen Codamine ER slip, Sentetik Antiblok ve Amine free, yavaş yürüyen Antistatiktir.
Tüm bilinen diğer katkı malzemeleri ile uyum sağlar, gıda ve medikal üretimi için uygundur.
Antiblok slip ve antioksidanla beraber çalıştığı için vida kovan içerisinde bloklaşma olmaz.
Klasik masterbatchlara göre daha az kullanımla iyi sonuç alınır, katkı tasarrufu sağlar.
Slip, antiblok ve antioksidan sayesinde filmin ve levhanın tekno mukavemetini artırır.
İçerisindeki slip sayesinde vida kovan içerisinde malzemenin rahat akmasını sağlar.
Kırılmayı, kopmayı ve pütürü minimize eder. Üretim kalitesi artar, fire miktarı düşer.
İçindeki antistatik sayesinde ocak içinde plastiğin statik kutuplaşmasını önler.
Dolgulu ( kalsitli ) polimerlerde, homojen dağılımı yüksek seviyeye çıkarır.
Extrudere girdiğinde toz haline geldiği için homojen bir dağılım verir.

Kullanım oranı :
% 0,1 - % 0,4

Ekstrüzyon Sırasında Teorik Katkı Dağılımı

Mükemmel Dispersiyon = Yüksek Etkinlik
Polimer Masterbatchin dağılımı ve
erimesi gerekli zaman

Rastgele Dağılım Kalitesi =
Homojen olmayan dispersiyon =
Düşük Etkinlik
R
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COMBI 74
MODIFIER & SLIP & ANTIBLOK & ANTISTATIK & ANTIOKSIDANT

Kullanım Alanları :
PE, PP, ABS, EPVC, EPVC, PVC, XPS, EPE, EPS, PA, PBT, PS, EPP, PC, TPE, TPU, PMMA, HIPS

Ürünümüz :
Kullanılan geri dönüşüm plastiğini takviye eder, bütün polimer tipleri ve uygulamaları için uygundur.
CMT ( Cold Mixing Technology ) soğuk karıştırma yöntemi ile üretilmiş olup granül formundadır.
Yavaş yürüyen Codamine ER slip, Sentetik Antiblok ve Amine Free, Antistatik ihtiva etmektedir.
Şeffafiyeti, parlaklığı yükseltir, daha düzgün yüzey verir. Kalsit ve boya dispersiyonunu artırır.
Daha düşük sıcaklıkta çalışmanıza imkan verdiği için soğutma ihtiyacı düşer. ( 10 C - 25 C )
Enjeksiyon stabilizasyonunu artırır, filmin mikron kalınlığındaki değişimleri minimize eder.
Vida kovan içerisinde hammaddenin kutuplaşmasını ve bloklaşmasını minimize eder.
Slip, antiblok ve antioksidan sayesinde filmin mukavemetini artırır ve kopmaları önler.
İçerisindeki antistatik sayesinde vida kovan içinde malzemenin statikleşmesini azaltır.
Extrudere girdiğinde toz haline geldiği için homojen bir dağılım verir.
Isıl işlem uygulanmadan hazırlandığından aktivasyonu yüksektir.
İçindeki antioksidan sayesinde plastiğin stabilizasyonunu artırır.
Polimerin viskozitesini düşürür, daha kolay akışını sağlar.
Filmde ve levhada balık sırtı görünümünü minimize eder.
Kafada oluşan oksitlenmiş polimer kalıntısını azaltır.
Gıda ve medikal ambalajı için uygundur.

Kullanım oranı :
% 0,1 - % 0,5

R

ECO MOLD ( ENJ )
( MODIFIER )

Kullanım Alanları :
PE, PP, ABS, EPVC, EPVC, PVC, XPS, EPE, EPS, PA, PBT, PS, EPP, PC, TPE, TPU, PMMA, HIPS

Ürünümüz :
Polimerin ( plastik ) kalıp içerisindeki soğutma süresini % 50 - % 60 arasında düşürür.
Eco Mold kullanılan ürün ve makinada % 30 performans ve verim artışı mümkündür.
Ürünün ridigliğini % 10 arttırır. Malzemenin çekme ve kopma değerlerini yükseltir.
Daha az pigment ( boya ) ile renklendirme sağlar. Boya maliyetini düşürür.
Ölçüsel stabilize sağlar, çökmeyi ve çarpılmayı minimum seviyeye çeker.
Yüzey bozukluklarını minimize ederek daha düzgün yüzeyler oluşturur.
Pigmentin ( boya ) polimer içerisindeki dispersiyonunu düzeltir.
Çevrim süresini, baskı zamanını % 15 - % 40 arasında kısaltır.
Motorun torku düşer. % 10 - % 20 enerji tasarrufu sağlar..
Tüm bilinen diğer katkı malzemeleri ile uyum sağlar.
Verim ve soğutma performansı artar.

Kullanım oranı :
% 0,5 - % 1

Ecomold katkılı

Ecomold katkısız

R

ECO MOLD ( EKS )
( MODIFIER )

Kullanım Alanları :
PE, PP, ABS, EPVC, EPVC, PVC, XPS, EPE, EPS, PA, PBT, PS, EPP, PC, TPE, TPU, PMMA, HIPS

Ürünümüz :
Polimerin ( plastik ) kalıp içerisindeki soğutma süresini % 50 - % 60 arasında düşürür.
Eco Mold kullanılan ürün ve makinada % 30 performans ve verim artışı mümkündür.
Ürünün ridigliğini % 10 arttırır. Malzemenin çekme ve kopma değerlerini yükseltir.
Daha az pigment ( boya ) ile renklendirme sağlar. Boya maliyetini düşürür.
Ölçüsel stabilize sağlar, çökmeyi ve çarpılmayı minimum seviyeye çeker.
Yüzey bozukluklarını minimize ederek daha düzgün yüzeyler oluşturur.
Pigmentin ( boya ) polimer içerisindeki dispersiyonunu düzeltir.
Motorun torku düşer. % 10 - % 20 enerji tasarrufu sağlar..
Tüm bilinen diğer katkı malzemeleri ile uyum sağlar.
Verim ve soğutma performansı artar.

Kullanım oranı :
% 0,5 - % 1

Ecomold katkılı

Ecomold katkısız

R

SE FLOW - 01A
( SLİP & SİLİKON )

Kullanım Alanları :
PE, PP, ABS, EPVC, EPVC, PVC, XPS, EPE, EPS, PA, PBT, PS, EPP, PC, TPE, TPU, PMMA, HIPS

Ürünümüz :
İçindeki silikon sayesinde hurda plastiklerin yüksek seviyede kaynaşmasını sağlar.
Enjeksiyon kalıplamada kalıpdan çıkan malın yüzey çizilme dayanımını artırır.
Pigment ve kalsit dispersiyonunu, yüzey parlaklığını ve düzgünlüğünü artırır.
Enjeksiyon ve extrusyonda iç ve dış kaydırıcı masterbatch olarak kullanılır.
Çalışma grafiği 7 gr/10 min at 190 C 2,16 kg’dır. Masterbatch formundadır.
Enjeksiyonda çevrim süresini azaltır, soğutma ihtiyacını düşürür.
Çalışan makinanın ve plastiğin verimini ( kapasitesini ) artırır.
Daha düşük sıcaklıkta çalışmaya imkan verir. ( 10 C - 25 C )
Malzemenin mekanik ve ısıl kaynak mukavemetini artırır
Polimerin viskozitesini düşürür, kolay akışını sağlar.
Kafada oluşan oksitlenmiş polimer kalıntısını önler.
Motorun torkunu düşürerek enerji tasarrufu sağlar.
O

O

O

Kullanım oranı :
% 0,5 - % 2

R

SE - LUB 103
( KAYDIRICI & KALIP AYIRICI & ANTİOKSİDAN )

Kullanım Alanları :
PE, PP, ABS, EPVC, EPVC, PVC, XPS, EPE, EPS, PA, PBT, PS, EPP, PC, TPE, TPU, PMMA, HIPS

Ürünümüz :
İç ve dış kaydırıcı özelliği ile polimerin viskositesini düşürür, daha kolay ve hızlı akış sağlar.
Ürünün yüzey sürtünme katsayısını düşürür, parlak ve düzgün yüzey elde etmenizi sağlar.
Ekstrusyonda iç sürtünmeyi ve sıcaklık artışını kontrol eder, termal bozulmayı önler.
Motor torkunu düşürür, enerji tasarrufu sağlar, kovan ve vidada aşınmayı düşürür.
Ekstruder kapasitesini artırır, daha düşük sıcaklıkta çalışmasına imkan verir.
Pigmentlerin polimer içinde dispersiyonunu artırır. Boya tasarrufu sağlar.
Mineral dolguların polimerle uyumunu ve dispersiyonunu artırır.

Kullanım oranı :
% 0,1 - % 0,5
Özellikler

Değer

Birim

Test Metodu

Yoğunluk

0,910 - 0,920

g / cm3

ASTM D 792

Görünüm

Granül + Toz

R

EF - 3A
( POLİMER YAPIŞTIRICI & ÇAPRAZ BAĞLAYICI )

Kullanım Alanları :
PE, PP, EPVC, PVC, EPE, PA, PBT, EPP, TPE, TPU, HIPS, EVOH

Ürünümüz :
Alüminyum trihidrat ( ATH ) veya magnezyum hidroksit ( Mg ( OH ) 2 ) gibi dolgu maddeleri içeren
halojen olmayan, alev geciktirmeli tel ve kablo bileşikleri, doğal lif ( ahşap ) plastik bileşikler ve
ayrıca polietilen ( PE ) ve EVOH veya PA ‘ dan oluşan 5 tabakalı filmler için tasarlanmıştır.
PE kaplama sistemi için yapıştırıcı rolünde farklı polimerleri yoğunluğuna göre çapraz bağlayıcıdır.
Kalsitli mineral dolgulu polimerlerin çalışmasında iyi derecede bağlayıcı bir polimer yapıştırıcıdır.
Mineral dolgulu polimerlerin çapraz bağlayıcı etkisini artırır, bütün polimer grupları için uygundur.
Granül olarak üretilmiştir, ürün etilen maleik anhidrit kopolimer.

Kullanım oranı :
% 0,5 - % 5 dir.
Özellikler
Görünüm

Değer

Metod

Doğal renk ya da açık sarı granül

Görsel

Yoğunluk

0,91 g/cm3

ASTM D792

MFI (190 C / 2.16 Kg)

2,5 g/10 min

ASTM D1238

Erime Noktası (DSC)

121 C

ASTM D3418

Vicat Yumuşama Noktası

92 C

ASTM D1525

Kopmada Çekme Dayanımı

10 Mpa

ASTM D638

Kopmada Uzaması

500 %

ASTM D638

Uygulama

HFFR Compounds/EVOH or PA-Tie Resin-PE

Raf Ömrü

1 Yıl

R

EF - 13
( MALEIC ANHYDRIDE GRAFTED POLYETHYLENE )
( POLİMER YAPIŞTIRICI & ÇAPRAZ BAĞLAYICI )

Kullanım Alanları :
PE, PP, EPVC, PVC, EPE, PA, PBT, EPP, TPE, TPU, HIPS, EVOH

Ürünümüz :
Yoğunlukları farklı polimerlerin kaplama ve kaynaşmasında çapraz bağlayıcı olarak görev yapar
Polietilen ( PE ) ve EVOH veya PA ‘ dan oluşan çok katmanlı filmler için tasarlanmıştır.
Polietilen kaplama ( laminasyon ) uygulamaları için yapıştırıcı olarak önerilmektedir.
Kalsitli ( mineral dolgulu) polimerlerin çalışmasında iyi derecede bağlayıcıdır.
Ambalaj üretiminde ısıya bağlı kaynak problemlerini minimize eder.
Ürün etilen maleic anhidrit kopolimerdir. Granül olarak üretilmiştir.
Mineral dolgulu polimerlerin çapraz bağlayıcı etkisini artırır.
Bütün polimer grupları için uygundur.

Kullanım oranı :
% 0,5 - % 15
Özellikler
Görünüm
Yoğunluk

Değer

Metod

Doğal renk ya da açık sarı granül
0,918 g/cm3

Görsel
ASTM D792

MFI (190 C / 2.16 Kg)

1,2 g/10 min

ASTM D1238

Erime Noktası (DSC)

121 C

ASTM D3418

Vicat Yumuşama Noktası

92 C

ASTM D1525

Kopmada Çekme Dayanımı

10 Mpa

ASTM D638

Kopmada Uzaması

600 %

ASTM D638

Uygulama

HFFR Compounds/EVOH or PA-Tie Resin-PE

Raf Ömrü

1 Yıl

R

L5R
( POLİMER YAPIŞTIRICI & ÇAPRAZ BAĞLAYICI )

Kullanım Alanları :
PE, PP, ABS, EPVC, EPVC, PVC, XPS, EPE, EPS, PA, PBT, PS, EPP, PC, TPE, TPU, PMMA, HIPS

Ürünümüz :
Polietilen kaplama ( laminasyon ) uygulamaları için yapıştırıcı olarak önerilmektedir.
Kalsitli polimerlerin çalışmasında iyi derecede bağlayıcı bir polimer yapıştırıcıdır.
Plastikte kaynaşma ve kaynak problemlerini minimize eder.
Alçak yoğunluklu ve yüksek yoğunluklu polietilen sistemi için uygundur.
Metal plastik laminasyon için uygundur.
Granül olarak üretilmiştir.

Kullanım oranı :
% 0,1 - % 0,6

R

SE - FLEX 16
( PERFORMANS ARTIRICI & ÇAPRAZ BAĞLAYICI )

Kullanım Alanları :
PE, PP, ABS, EPVC, EPVC, PVC, XPS, EPE, EPS, PA, PBT, PS, EPP, PC, TPE, TPU, PMMA, HIPS

Ürünümüz :
Pusluluğu düşürür, plastiğin şeffaflığını artırır. Tekno mukavemetini yükseltir.
PP random kopolimerde şeffafiyeti bozmadan darbe mukavemetini artırır.
Geri dönüşüm olan plastik hammaddelerin mekanik özelliklerini artırır.
Plastiğin düşük sıcaklıkta çalışmasını sağlar. Kaynak özelliğini artırır.
Plastik enjeksiyon, şişirme, film ve levha üretimi için uygundur.
PP homopolimer ve kopolimerin darbe mukavemetini artırır.
Plastiğin basınca bağlı mekanik özelliklerini artırır.

Kullanım oranı :
% 0,5 - % 5

R

N ER 11
( PERFORMANS ARTIRICI & ÇAPRAZ BAĞLAYICI )

Kullanım Alanları :
PE, PP

Ürünümüz :
Hdpe ve Ldpe film uygulamalarında yırtılma direncini artırır.
Enjeksiyon, şişirme, kalıplama, levha ve film için uygundur.
Polimerin melt viskositesini düşürür, rahat akışını sağlar.
Uygulamalarda çekme kopma mukavemetini artırır.
Daha düşük sıcaklıkta çalışma imkanı verir.
Çökme ve çarpılma problemlerini azaltır.
Polimerde darbe mukavemetini artırır.
Parlak ve düzgün bir yüzey oluşturur.
Bükülme modül değerlerini dengeler.

Kullanım oranı :
% 0,5 - % 6
HDPE

Notched izod impact MPA ( ASTM D 256 ) ( 23 )

Hdpe ( mfi 7 )

7

% 95 Hdpe + % 5 Se-Impact N ER 11

14

% 90 Hdpe + % 10 Se-Impact N ER 11

35

PP

Notched izod impact MPA ( ASTM D 256 ) ( 23 )

PP ( mfi 12 )

6

% 90 PP + % 10 Se-Impact N ER 11

10

% 85 PP + % 15 Se-Impact N ER 11

40

Raf ömrü : 2 Yıl

R

ADD.OPT.3444
( AĞARTICI & PARLATICI & ANTİOKSİDAN )

Kullanım Alanları :
PE, PP, ABS, EPVC, EPVC, PVC, XPS, EPE, EPS, PA, PBT, PS, EPP, PC, TPE, TPU, PMMA, HIPS

Ürünümüz :
Beyaz boyalı ve mineral dolgulu (kalsitli) ürünlerde buz beyazı ürünü kar beyazına çevirir.
Plastik ürünün teknik ve kimyasal çalışma değerlerinde olumsuz bir etki yapmaz.
Şeffaf uygulamalarda ısıdan kaynaklanan sararmayı ( yanmayı ) azaltır.
PE ‘ de sararmış ve yanık malzemenin yanıklığını düzeltir.
Bütün plastik ve katkı maddeleri ile uyumlu olarak çalışır.
Süzgeçte yığılma yapmaz, yüzeyde pütür yapmaz.

Kullanım oranı :
% 0,1 - % 0,2

Recycling PE

R

SENMAR
( MODIFIER POLİETİLEN COMPAUND )

Kullanım Alanları :
PE, PP, ABS, EPVC, EPVC, PVC, XPS, EPE, EPS, PA, PBT, PS, EPP, PC, TPE, TPU, PMMA, HIPS

Ürünümüz :
Plastik enjeksiyon üretiminde ürünün aşınma yüzey direncini artırır. Yüzeysel düzgünlük sağlar.
Plastik enjeksiyon üretiminde ısıya bağlı gerilmeyi, çökmeyi ve çarpılmayı minimize eder.
Plastik enjeksiyon üretiminde tork mukavemetini arttırır, darbe dayanımını yükseltir.
Daha ince film ile aynı mukavemet sağlanır, film kalınlığı % 25 kadar düşürülebilir.
Oksijen ve su buharı geçirgenliğini düşürür. Daha düşük sıcaklıkta üretim sağlar.
Filmin mekanik özelliklerini artırır. Dart drop, yırtılma, kopma değerleri yüksektir.
Daha düşük sıcaklıkta kaynak yapılabilir ve kaynak mukavemetini artırır.
Mürekkebin plastiğe çok iyi tutunmasını sağlar, baskı kalitesini yükseltir.
PE uygulamalarında ( Shiring üretiminde ) ısı stabilazasyonu sağlar.
Extruder kapasitesini % 20’ye kadar artırır. Balon stabilitesini arttırır.
Filmin çok kolay açılmasını sağlar ve kalınlık dağılımını düzenler.
Şeffaf film uygulamalarında kullanılır, filmin ridigliğini artırır.

Özellikler

Birim

Test Metodu

Değer

Melt İndex
Yoğunluk

4-5
2,0 - 2,50

g/10 min ( 190 C 5 kg )
3
g / cm

ASTM D 1238
ASTM D 792

Kullanım oranı :
% 0,5 - % 15

R

SENPOR
( MİNERAL DOLGULU POLİETİLEN )

Kullanım Alanları :
PE, PP, PVC, PA

Ürünümüz :
HDPE de film boğaz yüksekliğini, boğaz çapının 12 katına kadar artırma imkanı sağlar.
Senpor kullanılan ürünlerde dart drop oranı artar, yırtılmaya karşı mukavemet yükselir.
Film kalınlık dağılımındaki farklılıkları minimize eder, balon stabilizasyonunu artırır.
Filmin mekanik özelliklerini artırır, daha ince film çekilebilmesine imkan verir.
Filmin mekanik özelliklerini artırır, düzgün ve parlak bir yüzey elde edilir.
Yüksek mineral mikron özelliği ile polietilenin şefaflığını korur.
Mürekkebin plastiğe iyi tutunmasını sağlar, baskı kalitesini yükseltir.
Mineral dolgulu 2 mm - 4 mm kompaunt olarak üretilmiştir.
Ürünün yüzey dispersiyon kalitesini artırır.
Üretim maliyetini düşürür.

Kullanım oranı :
% 1 - % 40

R

M.ABSORB 1517
( KOKU GİDERİCİ MASTERBATCH )

Kullanım Alanları :
PE, PP, ABS, EPVC, EPVC, PVC, XPS, EPE, EPS, PA, PBT, PS, EPP, PC, TPE, TPU, PMMA, HIPS

Ürünümüz :
İçindeki antioksidan sayesinde ısıya hassasiyeti düşürür, geri dönüşüm plastiğini stabilize eder.
Olfaktometri 70 m nötr hava içinde ( 70 OU ) m3 koku miktarını 110 mg kullanımla giderir.
Üretilen malzemenin yüzeyinde pütür, pürüz, dalgalanma,harelenme yapmaz.
Vida kovan içerisine girdiğinde homojen bir dağılım sağlar.
Tüm bilinen diğer katkı malzemeleri ile uyum sağlar.
Bütün plastik grupları için uygundur.

Kullanım oranı :
% 0,3 - % 3
: 1512 g, 130 C g / 7 dk.
Erime Akış Hızı
: 16 C g / cm3 2,21
Yoğunluk
: 0,014 - 0,016
Film Yüzeysel Dispersiyon
: % 0,016 max. Naturel yüzey
Pusluluk
: 0,3 - 0 / 10 m3 alan
Parlaklık
: % wt 0,11
Kül Oranı
: 70 C
Erime Noktası ( DSC )
: 55 C - 60 C
Vicat Yumuşama Noktası
Dolgu Miktarı
:(E30 % 15 CO)(Na0,5K2,5)(Ca1,0Mg0,5)(Al6Si30)O7224H2O
: 73
Sertlik ( Shore D )

EDS - abst
Absorbetilen Miktarı
Parlama Sıcaklığı
Kırılganlık Sıcaklığı
Molekül Ağırlığı Dağılımı
Bozunma Sıcaklığı
Isı İletkenliği Wm - 1K-1
Eriyik Yoğunluğu ( g / cm )
Kristallik Oranı
Camsı Geçiş Sıcaklığı

R

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

140 C - 190 C
% 0,5 - % 2
420 C
< - 160 C
Orta
> 400 C
0,60
0,4636
% 15 / % 25
- 70 C / - 120 C

M.ABSORB - 55
( ANTİ GAZ )
NEM VE GAZ GİDERİCİ

Kullanım Alanları :
PE, PP, ABS, EPVC, EPVC, PVC, XPS, EPE, EPS, PA, PBT, PS, EPP, PC, TPE, TPU, PMMA, HIPS

Ürünümüz :
Masterbatch olarak üretilmiştir. Tüm bilinen proses plastik katkı malzemeleri ile uyumlu çalışır.
5 kg lık alüminyum ambalajda paketlendiğinden hava ve dış etkenlere karşı korunmuş olur.
Nemi absorbe ettiği gibi boya ve solvent içerikli gazların giderilmesi içinde uygundur.
Kullanılan hammaddenin gazını ve nemini giderir. Yüzey düzgünlüğünü artırır.
İçindeki Addilub 74 sayesinde, kullanılan plastiğin performansını artırır.
Eriyik seviyesi alçak yoğunluk ve yüksek yoğunluk için uygundur.
İçindeki antioksidan sayesinde kullanılan plastiği güçlendirir.
128 p.tee nem / gaz oranını 11 m.gr olarak giderir.
Kullanılan makinanın süzgecinde yığılma yapmaz.
Malzemenin termo mukavemetini artırır.

Kullanım oranı :
% 0,1 - % 1

R

Symphony
environmental
d2w OXO BIO ÇÖZÜNÜR KATKI MADDESİ
Ürünümüz :
Symphony’nin d2w ürünü tek, çok katmanlı ve lamine malzemeler ve yeni, geri dönüştürülmüş veya
bunların karışımı halindeki polimerler dahil Polietilen ( PE ) ve Polipropilen ( PP ) kullanılarak yapılan
çok geniş yelpazedeki plastik ürünlerin ömrünü kısaltmakta kullanılabilir.
Normal bir plastik geri dönüşüm sürecini bozacak olan ‘ Gübre haline getirilebilir ‘ plastiklerin aksine
diğer petrol bazlı plastiklerle birlikte geri dönüştürülebilirler.
Hiçbir toksik atık bırakmaz ve tüm standartlara uygundur, gıda ile temasında hiçbir sakınca yoktur.
Normal plastik ürünler ve ambalajın ömrünü kontrol etmek ve kısaltmak için tasarlanmış kontrollü
ömre sahip plastik teknolojisine ait bir üründür.
d2w sıradan plastiği kullanım ömrünün sonunda tamamen farklı bir moleküler yapıya sahip bir
malzemeye dönüştürür. Bu aşamada artık bir plastik değildir, ancak tıpkı bir yaprak gibi çevrede
biyolojik olarak asimile edilebilen bir malzeme haline gelir.
Doğada bozulmadan yüzlerce yıl kadar uzun bir süre kalabilen polietilen ve polipropilen plastik
ambalaj ve poşetler % 1 d2w oxo bio çözünür katkı ilave edilip üretildiğinde 18 - 24 ay arasında
veya üreticinin belirleyeceği zaman diliminde bozulmaya başlar ve hiçbir toksik atık bırakmadan
su, Co2 ve eser miktarda biokütle ( humus ) a dönüşerek yok olur.
Symphony’nin d2w formülü o kadar etkilidir ki normalde sadece % 1 oranında ilave edilmesinin
gerekmesi maliyet, nakliye ve depolamadan önemli ölçüde tasarruf sağlar.
Geriye petro polimer atık bırakmaz, ağır metalleri ihtiva etmez ve metan gazı salınımı yapmaz.
d2w plastikleri halihazırda gübre haline getirilememektedir ve katı atık sahalarında oksijensiz
bozunma amacıyla tasarlanmamışlardır.
d2W 90 ülkede plastik ambalaj problemlerine çözüm sunmaktadır.
Isı, ışık ve stres süreci hızlandırır. Sadece oksijen yeterlidir.
Tayin edilen ömür içerisinde geri dönüştürülebilir.

Kullanım oranı :
%1

R

Çözüm Ortagınız...

Borfıllıne 30 yılı aşkın ticari ve teknik deneyimi ile müşterilerinin ve tedarikçilerinin ihtiyaçlarını
tespit ederek iş ve üretim kalitesini arttıracak profosyonel katkı malzemeleri sunmaktadır.

R

