
Tworzywa wzmacniane 
bardzo długimi włóknami   

Mocne, sztywne odporne na uderzenia tworzywa 
sztuczne wzmacniane bardzo długimi włóknami
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Firma RTP Company jest pionierem 
w opracowywaniu tworzyw o bardzo 
długich włóknach (VLF) od lat 
osiemdziesiątych ubiegłego wieku. 
Nasze mieszanki VLF to granulaty 
termoplastyczne, zawierające długie 
włókna o takiej samej długości co 
granulki. Produkujemy te materiały, 
stosując zastrzeżony proces produkcji, 
wsparty latami doświadczenia. 

Mieszanki VLF to najczęściej wybierana technologia, pozwalająca 
zastępować spawane zespoły stalowe, części produkowane na 
obrabiarkach lub odlewane, ponieważ stanowią one lekką i funkcjonalną 
alternatywę dla detali stalowych lub odlewów z aluminium, magnezu i 
cynku. Mieszanki VLF w porównaniu z mieszankami z krótkimi włóknami 
szklanymi (SGF) oferują znacznie lepszą udarność, bez uszczerbku na 
wytrzymałości i sztywności, nawet w skrajnych temperaturach. 

Podobnie jak wiele innych produktów z oferty RTP Company, granulaty 
VLF można dodatkowo ulepszać i dostosowywać do potrzeb użytkownika, 
stosując dodatki, które zapewniają: 

• długookresową odporność na starzenie termiczne,

• niskie uwalnianie lotnych związków organicznych (LZO) i zapachu,

• zabezpieczenie przed promieniami UV

• i jeszcze więcej!

Nasze mieszanki VLF produkowane są na bazie wielu różnych tworzyw 
termoplastycznych i można je efektywnie formować metodą wtryskową, 
tworząc elementy o złożonych kształtach bez ponoszenia znacznych 
wydatków na czynności obróbcze. Przyjmujemy z zadowoleniem możliwość 
współpracy i omówienia korzyści stosowania mieszanek VLF z oferty  
RTP Company. Aby uruchomić swój projekt, skontaktuj się z 
nami, zeskanuj kod lub odwiedź stronę www.rtpcompany.com 
jeszcze dzisiaj!

Mieszanki z bardzo długimi  
włóknami
Mocne, sztywne i odporne na uderzenia  
tworzywa w technologii bardzo długich włókien

Granulaty VLF względem SGF: 
Na czym polega różnica?
Granulki VLF są dłuższe od granulek SGF 
i zawierają długie ciągłe włókna na całym 
odcinku granulki (patrz Rysunek 1).  
Podczas przetwarzania granulatu 
VLF w procesie wtrysku dochodzi do 
splątania długich włókien z wytworzeniem 
wewnątrz siatki wzmacniającej, 
co powoduje wzrost właściwości 
mechanicznych i może poprawiać 
stabilność wymiarową formowanej 
części. Granulaty wyprodukowane z 
mieszanek VLF firmy RTP Company 
można przetwarzać w standardowych 
wtryskarkach. Dodatkowo oferujemy 
usługi komputerowego wsparcia 
techniczego (CAE), aby pomóc w 
przejściu tego procesu. 

Granulki VLF:
•  Długość 11 mm

•  Włókna są ciągłe  
i o równej długości  
z granulką

•  Włókna są w pełni 
zwilżone żywicą 
termoplastyczną

Rysunek 1: 
Porównanie granulatu VLF  
z granulatem SGF

Granulki SGF:

•  Długość 3 mm

•  Losowo  
zmienna długość 
i orientacja 
włókien w 
granulce



3www.rtpcompany.com

Udarność

Mieszanki z bardzo długimi  
włóknami
Mocne, sztywne i odporne na uderzenia  
tworzywa w technologii bardzo długich włókien

Mieszanki VLF charakteryzują się wysoką odpornością na 

uderzenia zapewniając jednocześnie dobrą wytrzymałość i  

sztywność. Takie połączenie właściwości oferuje zabezpieczenie 

przed zerwaniem, nawet w skrajnych temperaturach.

W porównaniu z polipropylenem (PP) i poliamidem (PA) 

wzmacnianym SGF, mieszanki VLF zapewniają znacznie lepszą 

odporność na uderzenia zarówno w temperaturze otoczenia, jak 

i w skrajnych temperaturach (patrz Rysunek 2).

Jest to szczególnie użyteczne w przypadku części, które muszą 

wykazywać wysoką udarność w różnych środowiskach– na 

przykład podzespoły pojazdów rekreacyjnych, które muszą 

funkcjonować w gorącym środowisku pustyni lub w skrajnie 

niskich temperaturach Północy.

Ze względu na ich wysoki stosunek wytrzymałości do masy, mieszanki VLF 
stanowią doskonały wybór materiału w takich zastosowaniach, jak koła wózka 
inwalidzkiego, które muszą wytrzymywać skrajnie duże naprężenia w szerokim 
zakresie temperatur.

Rysunek 2:   Porównanie udarności mieszanki 
SGF z mieszanką VLF PP z 30% 

wzmocnieniem włóknem szklanym

Wykonane z mieszanek VLF felgi beadlock do pojazdów 
terenowych (ATV) muszą wytrzymywać skrajne warunki 
środowiskowe i być zabarwione w celu wyeliminowania 
wtórnego przetwarzania i poprawy estetyki.

3www.rtpcompany.com
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Stabilność wymiarowa

Części wtryskiwane z produktów VLF są w stanie 

utrzymywać dokładność wymiarową dzięki 

zawartości długich włókien, co widać na zdjęciu po 

prawej stronie. Struktura ta zmniejsza skurcz części 

po wtryśnięciu, zachowując dzięki temu rozmiar 

części zgodnie z intencją konstruktora.

Oferujemy mieszanki VLF oparte na różnych żywicach 

podstawowych, z zawartością włókna szklanego  

w zakresie od 20% do 60% wagowo. Tabela 

(Rysunek 3) przedstawia w celach informacyjnych 

procentowe wartości skurczu dla różnych polimerów 

z zawartością 50% włókna szklanego. 

Polimer* Skurcz formy, (%)**

Polipropylen (PP) 0,20

Nylon 6/6 0,18

Sztywny termoplastyczny poliuretan (RTPU) 0,15

Poliftalamid (PPA) 0,20

Poli(siarczek fenylenu) 0,15

Polieteroimid (PEI) 0,15

Poli(eteroeteroketon) (PEEK) 0,20

Długie włókna tworzą sieć strukturalną 
podczas formowania, która utrzymuje 
się nawet po spaleniu żywicy.

Rysunek 3:  Skurcz formy dla różnych  
50% mieszanek VLF

Przed

Po

RTP Company podaje swoim klientom dane skurczu tylko w celach 
informacyjnych. RTP Company nie gwarantuje wartości skurczu danego 
materiału. Wszelkie wartości skurczu podawane przez RTP Company powinny 
być wykorzystywane jedynie w celach informacyjnych. Zaleca się dalsze 
testowanie i weryfikację podawanych danych w konfiguracjach podobnych do 
finalnego produktu.

*  Dostępne są mieszanki VLF z zawartością włókna w zakresie 20-60% w celu spełnienia określonych 
wymagań klienta

**  Skurcz mierzony w kierunku płynięcia po kondycjonowaniu przez 48 godzin w temperaturze 23°C

4

Takie podzespoły o krytycznym znaczeniu,  
jak obudowa lewarka dźwigni zmiany  
biegów, wymagają integralności  
strukturalnej; w przypadku uformowania  
z mieszanek VLF stabilność  
wymiarową tych części  
o złożonej budowie  
osiąga się z pomocą  
szkieletowej  
struktury z  
długich włókien.
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Charakterystyka temperaturowa

W przypadku krytycznych podzespołów, 
używanych na przykład w urządzeniach 
wiertniczych, korzystne jest stosowanie 
produktów VLF, które zachowują właściwości 
fizyczne w warunkach wysokich ciśnień  
i skrajnych temperatur. 

Skutkiem wprowadzenia długich włókien do tworzywa, niezależnie od 

typu polimeru, będzie zwiększenie modułu sprężystości i wytrzymałości. 

Wzrost ten także obejmuje zakres podwyższonych  temperatur. Na 

Rysunkach 4 i 5 widać, że produkty VLF zachowują funkcjonalną 

sztywność i wytrzymałość nawet w znacznie podwyższonych 

temperaturach. 

Rysunek 4:  Naprężenie rozciągające - odkształcenie  
40% VLF PP

5www.rtpcompany.com

Rysunek 5:   Wytrzymałość na rozciąganie  
w funkcji temperatury 40% VLF

5www.rtpcompany.com
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Długookresowa odporność na starzenie termiczne   

Niektóre mieszanki VLF, oferują 
doskonałe charakterystyki starzenia 
termicznego w oparciu o naturalne 
właściwości podstawowego polimeru. 
Inne mieszanki VLF, takie jak PA i PP, 
zyskują dzięki dodatkowi zestawu 
stabilizatorów. Mieszanki zawierające 
zestawy stabilizatorów, poddane 
działaniu wysokich temperatur w 
dłuższym okresie, zachowują swoje 
parametry lepiej niż mieszanki 
standardowe. Stabilizowana termicznie 
mieszanka VLF PP z firmy RTP Company 
może zachować ponad 90% parametrów 
wytrzymałości, wydłużenia i udarności 
w temperaturze 140°C po 1000 godzin 
ekspozycji (Rysunek 6). Stabilizowane 
termicznie mieszanki VLF stanowią 
doskonały wybór do wtrysku tych części, 
które są narażone na działanie wysokich 
temperatur podczas pracy.

Odporność na długookreso-
we starzenie termiczne, jaką 
zapewniają mieszanki VLF, ma 
pozytywny wpływ na części pod 
maską samochodu.

Rysunek 6:   Utrzymanie właściwości po 1000 godzin  
starzenia termicznego 40% VLF PP
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Długookresowa odporność na starzenie termiczne   Odporność na pełzanie

W pewnych sytuacjach następuje 
odkształcanie części wskutek 
długotrwałych obciążeń, co jest 
określane jako„pełzanie”. Produkty 
z długimi włóknami stanowią 
doskonały wybór materiałowy, 
gdy występuje obawa dotycząca 
ugięcia z upływem czasu w 
przypadku części pozostających 
pod działaniem stałego obciążenia. 
Skutkiem podwyższenia sztywności, 
jaką zapewniają mieszanki VLF, 
jest również większa odporność 
na pełzanie w porównaniu z 
mieszankami bez wypełnienia lub 
mieszankami SGF (Rysunek 7).

Rysunek 7:   Odkształcenie przy pełzaniu giętnym w funkcji czasu
 33 MPa, 23°C
 30% PP wzmocniony włóknem szklanym

7www.rtpcompany.com

Przenoszące obciążenia narty skutera 
śnieżnego wymagają sztywności dla 
prawidłowego i niezawodnego działania. 
Inaczej niż części wykonane z mieszanek bez 
wypełnienia lub mieszanek SGF, podzespoły  
wykonane z mieszanek VLF  
są odporne na pełzanie  
z upływem czasu.

* Materiały RTP XP są mieszankami wzmacnianymi SGF o wysokich parametrach



8

STRONA ZEWNĘTRZNA
Zastosowania:

•	Systemy dachowe
•	Podwozie
•	Wykończenia konstrukcyjne

Mieszanki VLF dla branży samochodowej

KOMORA SILNIKA
Zastosowania:

•	Elementy przedniej części pojazdu 
•	Osłony wentylatorów

WNĘTRZE
Zastosowania:

•	Deska rozdzielcza
•	Półki
•	Fotele
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STRONA ZEWNĘTRZNA
Zastosowania:

•	Systemy dachowe
•	Podwozie
•	Wykończenia konstrukcyjne

BEZPIECZEŃSTWO 
PASAŻERÓW
Zastosowania:

•	Obudowy poduszek powietrznych
•	Systemy bezpieczeństwa biernego

Mieszanki VLF dla branży samochodowej

SYSTEMY DRZWIOWE
Zastosowania:

•	Podnoszone drzwi
•	Moduły drzwiowe

9www.rtpcompany.com
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Zabezpieczenie przed promieniami UV    

Dzięki kompetencjom 
technicznym specjalistów z 
RTP Company mieszanki 
VLF mogą być tak 
przygotowywane, aby 
zapewniały zabezpieczenie 
przed promieniami 
UV oraz warunkami 
atmosferycznymi. Nasze 
bogate doświadczenie w 
przygotowywaniu składów 
i kolorów mieszanek VLF 
pozwala nam zachować 
równowagę pomiędzy 
zabezpieczeniem 
właściwości i koloru. 

Możemy przygotowywać 
receptury mieszanek 
VLF zgodnie z 
wymaganiami SAE J2527 – normy dotyczącej przyspieszonej 
ekspozycji materiałów na czynniki zewnętrzne, oraz odpowiednio 
je przetestować. Nasza technologia zabezpieczenia przed 
promieniami UV może być stosowana w połączeniu z mieszankami 
VLF w celu modyfikowania wielu różnych tworzyw sztucznych. 
Jak widać na Rysunku 8, wytrzymałość na rozciąganie oraz moduł 
sprężystości przy rozciąganiu podłużnym mieszanki VLF PP 
utrzymują się nawet po ekspozycji na promienie UV.

Obudowa z tworzywa sztucznego tego 
dachowego wymiennika ciepła wymaga 
zastosowania mieszanki VLF zawierającej 
zestaw stabilizacyjny UV, aby ograniczyć 
uszkodzenia powodowane promieniami 
słonecznymi i skrajnymi warunkami 
atmosferycznymi.

Rysunek 8:  Parametry właściwości fizycznych mieszanki 30% VLF PP  
 po ekspozycji na promieniowanie UV 2500 kJ/m2
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Redukcja lotnych  
związków organicznych i zapachu

Prawo międzynarodowe oraz producenci OEM branży 
motoryzacyjnej zidentyfikowali potrzebę redukcji 
wydzielania zapachów, mgławienia powierzchni 
(fogging) oraz ogólnego uwalniania lotnych 
związków organicznych (VOC) w celu poprawy 
jakości powietrza oraz bezpieczeństwa we  
wnętrzach pojazdów. Oferujemy wybór 
produktów VLF PP, które spełniają 
wymagania VOC dla wnętrz pojazdów. 

Te niskoemisyjne mieszanki VLF PP 
są przeznaczone do zastosowań 
konstrukcyjnych oraz wspomagania 
producentów OEM w kwestii ścisłego 
spełniania wymagań norm jakości powietrza 
w kabinach. Mieszanki te, o poziomach 
wzmocnienia 20% – 50% wagowo, były 
testowane i uwierzytelniane przez zatwierdzone zewnętrzne 
laboratoria zgodnie metodami testowania niemieckiego 
przemysłu motoryzacyjnego (VDA); wyniki testów wykazują, że 
produkty VLF PP firmy RTP Company spełniają lub przekraczają 
wymagania producentów OEM we wszystkich trzech  
kategoriach (patrz Rysunek 9).

Rysunek 9: Wyniki testów VDA: Mieszanki VLF PP firmy RTP Company

11www.rtpcompany.com

niskoemisyjne mieszanki VLF PP zgodnie z 
wymaganiami europejskich OEM VDA 270 VDA 277 VDA 278

Formulacja PP Opis
A1

(23 °C/24h)
A2

(40 °C/24h)
A3

(80 °C/2h)
TVOC 
µgC/g

VOC 
µg/g

SVOC 
µg/g 

 RTP 199 X 123150 A 30% VLF PP,  
niskoemisyjny, automotive

< 2 < 3 < 3 < 20 < 50 < 100

 RTP 199 X 123150 B 40% VLF PP,  
niskoemisyjny, automotive

< 2 < 3 < 4 < 20 < 50 < 100

 RTP 199 X 123150 C 50% VLF PP,  
niskoemisyjny, automotive

< 2 < 3 < 5 < 20 < 50 < 100

Niskoemisyjne mieszanki VLF PP zgodnie z wymaganiami 
ameryka skich OEM VDA 278

Formulacja PP Opis
VOC 
µg/g

SVOC 
µg/g 

 RTP 199 X 108595 20% VLF PP, Automotive < 300 < 500

 RTP 199 X 70815 30% VLF PP, Automotive < 300 < 500

 RTP 199 X 70836 A 40% VLF PP, Automotive < 300 < 500

 RTP 199 X 70836 B 50% VLF PP, Automotive < 300 < 500

Zgodne z wymaganiami: GM, Stellantis, Tesla, Ford

Zgodne z wymaganiami: VW, Daimler, BMW
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Konwersja metal- 
tworzywo sztuczne

Zastąpienie metalu tworzywem sztucznym nie musi być trudne ani 
czasochłonne. Posiadamy bogate doświadczenie w dziedzinie 
przeprowadzania klientów przez ten proces. Nasi eksperci mogą 
odpowiedzieć na wszelkie pytania i opracować odpowiedni plan  
dla potrzeb klienta. Oto 7 kroków przeprowadzenia jak najbardziej 
płynnego i bezproblemoweg o procesu konwersji metal-
tworzywo sztuczne:

1. IDENTYFIKACJA CZĘŚCI
Co powoduje, że dana część jest dobrym kandydatem 
do zmiany  metalu na tworzywo?

• Wysoki wolumen produkcji części

• Części o złożonej geometrii, zespoły lub wtórne operacje, 
które można wyeliminować lub zredukować

2. ZDEFINIOWANIE WYMAGAŃ CZĘŚCI
Zmniejsz ryzyko, określając z góry wymagania, takie jak:

• Środowisko działania części: temperatury, promieniowanie 
ultrafioletowe (UV), narażenie na działanie chemiczne  
lub wilgoci

• Parametry strukturalne: wytrzymałość, sztywność i 
udarność

3. SPECJALNE WYMAGANIA
Czy są jakieś specjalne wymagania lub atrybuty, którym 
dana część musi spełniać, takie jak:

• Wymagania prawne (UL, FDA, NSF, EU, biokompatybilność)

• Unikalne cechy (zużycie, przewodnictwo, kolor,  
uniepalnienie)

4. ANALIZA KOSZTÓW
Tworzywa sztuczne mogą zapewnić znaczne obniżenie 
kosztów systemowych w porównaniu z metalami, gdy 
zostaną rozważone wszelkie aspekty, takie jak:

• Koszty i gęstość surowca

• Oprzyrządowanie i przetwarzanie

• Czasy cykli

• Etap montażu i robocizna

• Operacje wtórne

5. PRZEGLĄD I WSPARCIE TWORZENIA 
PROJEKTU
Zrozumienie wykonalności konwersji metal-tworzywo 
sztuczne jest ważnym krokiem w jej rzeczywistym 
przeprowadzeniu. Oferujemy dodatkowe usługi w celu 
zapewnienia sukcesu procesu konwersji metal-tworzywo 
sztuczne, które obejmują:

• Przeglądy części, oprzyrządowania, procesu oraz tworzenia 
projektu

• Wsparcie w zakresie prac projektowych wspomaganych 
komputerowo (CAE), takie jak Autodesk Moldflow® oraz FEA

6. FORMOWANIE PROTOTYPU I WALIDACJA 
CZĘŚCI
Możemy zaoferować pomoc podczas prób procesowych 
oraz testowania finalnych części .

7. PRZEJŚCIE NA PRODUKCJĘ Z TWORZYW 
SZTUCZNYCH
Pomożemy także zoptymalizować produkcyjne procesy 
wtrysku w celu zapewnienia płynności przejścia z 
maksymalizacją korzyści.

Usługi obejmują:

• Produkcyjny proces  wtrysku

• Specyfikacje zwolnieniowe materiałów

• Wsparcie łańcucha dostaw
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Komputerowe wsparcie techniczne (CAE)
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Inżynierowie CAE z firmy RTP Company 
mogą oferować pomoc w zakresie analiz 
formowania wtryskowego lub analiz 
strukturalnych FEA złożonych części, takich 
jak moduł nośnika drzwi samochodowych.

Nasz zespół doświadczonych analityków CAE zapewnia pomoc 
zarówno w zakresie analiz strukturalnych, aby przewidywać, 
jakie mogą być parametry aktualnie formowanej części, jak i w 
zakresie symulacji płynięcia aby przewidzieć cykl formowania 
wtryskowego oraz ostateczny kształt części. Ponieważ orientacja 
włókien ma wpływ na to, jak materiał będzie zachowywał się 
w różnych warunkach, analizy wykonywane przez nasz zespół 
CAE mogą być pomocne dla pomyślnego opracowania części 
lub podzespołu z tworzywa sztucznego. Oferujemy przeglądy 
tworzenia projektów i następujące konsultacje:

• Analiza formowania wtryskowego

• Analiza strukturalna (FEA)

• Konsultacje usterek strukturalnych

• Szybki przegląd mechanicznego projektu strukturalnego

• Pomoc przy projektowaniu form

• Zalecenia dotyczące testowania produktów
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Produkujemy mieszanki VLF w Azji, Europie i w wielu 
miejscach w Ameryce Północnej, aby oferować naszym 
klientom niestandardowe rozwiązania oraz wsparcie 
gdziekolwiek się znajdują. W połączeniu ze wsparciem 
inżynierów rozwoju produktu w każdym regionie, którzy 
rozumieją proces i przygotowywanie receptur, sukces jest w 
zasięgu ręki.

Wspieranie obecnej globalnej gospodarki produktami na całym świecie stanowi ważny aspekt branży 
termoplastycznych tworzyw sztucznych. RTP Company oferuje na całym świecie produkty VLF, które 
odpowiadają globalnym specyfikacjom takich rynków, jak motoryzacja, przemysł, ochrona zdrowia, towary 
konsumpcyjne i wiele innych. 

Produkcja mieszanek VLF na całym świecie

Aby dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z nami, zeskanuj 
kod lub odwiedź stronę www.rtpcompany.com, aby 
uruchomić swój projekt jeszcze dzisiaj! 
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Propozycje mieszanek VLF

Receptura Opis
Ciężar  

właściwy

Wytrzy-
małość na 

rozciąganie 
(MPa)

Moduł 
sprężystości 

przy roz- 
ciąganiu 

podłużnym
 (MPa)

Wytrzy-
małość na 
zginanie 

(MPa)

Moduł 
giętkości 

(MPa)

Udarność 
z karbem, 
wg Izoda
(kJ/m2)

Udarność 
bez karbu, 
wg Izoda
(kJ/m2)

Polipropylen (PP)
RTP 199 X 108595 20% VLF, Automotive 1.05 90 4800 125 4100 16 48

RTP 199 X 70815 30% VLF, Automotive 1.13 110 7100 170 6500 21 60

RTP 199 X 70836 A 40% VLF, Automotive 1.20 130 8500 200 8500 25 63

RTP 199 X 70836 B 50% VLF, Automotive 1.33 140 11900 220 10500 23 75

RTP 199 X 123127 A 30% VLF PP,  
Automotive UV

1.13 110 7100 170 6500 21 60

RTP 199 X 123127 B 40% VLF PP,
Automotive UV

1.20 130 8500 200 8500 25 63

RTP 199 X 123127 C 50% VLF PP,
Automotive UV

1.33 140 11900 220 10500 23 75

RTP 199 X 146911 20% VLF PP,  
ogólnego zastosowania, UV

1.05   90 4800 125 4100 16 48

RTP 199 X 82416 30% VLF PP,  
ogólnego zastosowania, UV

1.13  110 7100 170 6500 21 60

RTP 199 X 70821 A 40% VLF PP,  
ogólnego zastosowania, UV

1.20 130 8500 200 8500 25 63

RTP 199 X 70821 B 50% VLF PP,  
ogólnego zastosowania, UV

1.33 140 11900 220 10500 23 75

Nylon 6/6 (PA 6)
VLF 80207 A 40% VLF 1,45 210 12900 320 12300 25 80

VLF 80209 A 50% VLF 1,56 230 17900 330 16500 30 94

Nylon 6/6 (PA 6/6)
VLF 80207 EM HS 40% VLF 1,46 225 13500 345 12000 27 90

VLF 80209 EM HS 50% VLF 1,57 250 16000 370 15200 29 100

VLF 80211 EM HS 60% VLF 1,71 250 21500 400 18500 32 250

Poli(siarczek fenylenu) (PPS)
RTP 1399 X 68907 A 40% VLF 1,69 165 15500 235 15000 23 40

RTP 1399 X 68907 B 50% VLF 1,73 185 17500 275 17900 25 42

Polieteroeteroketon (PEEK)
RTP 2299 X 108578 A 30% VLF 1,52 185 11700 275 11000 17 60

RTP 2299 X 108578 B 40% VLF 1,61 205 13800 310 15200 18 80

Sztywny termoplastyczny poliuretan (RTPU)
VLF 82307 A 40% VLF 1,51 230 10000 325 10000 30 120

VLF 82309 A 50% VLF 1,60 235 12400 345 12400 40 140

Poliftalamid (PPA)
VLF 84007 40% VLF 1,57 230 15200 325 14500 22 75

VLF 84009 50% VLF 1,64 265 18300 400 18000 25 85

Wymienione tutaj materiały stanowią jedynie niewielką część naszej oferty mieszanek VLF. Wykaz naszej pełnej oferty znajduje się na stronie www.rtpcompany.com. Aby uzyskać dodatkowe dane, takie jak 
temperatura, płynięcie oraz analiza przepływu, albo dowiedzieć się o innych technologiach możliwych do zastosowania, należy skon- taktować się z lokalnym przedstawicielstwem firmy RTP Company.

Porównanie właściwości
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Globalny lider w dziedzinie tworzenia mieszanek technicznych  
tworzyw termoplastycznych na zamówienie 

STRUKTURALNE
Nasze wzmocnione mieszanki strukturalne mogą 
zwiększać wytrzymałość, sztywność i zapewnić 
odporność na uderzenia, pełzanie i zmęczenie 
materiału. Idealne do zastąpienia metalu lub innego 
materiału, nasze formuły można dostosować do 
potrzeb, aby osiągnąć docelowe koszty i wydajność.

TPE
Nasze elastomery termoplastyczne zapewniają 
właściwości podobne do gumy, zachowując 
korzyści wynikające z przetwarzania tworzywa 
termoplastycznego. Oferujemy szeroki zakres opcji 
– od standardowych żywic na stanie magazynowym 
po mieszanki zaprojektowane na zamówienie 
według specyfikacji klienta.

ODPORNE NA ZUŻYCIE
Nasze odporne na zużycie mieszanki 
termoplastyczne mogą zawierać smary wewnętrzne, 
aby zmniejszyć zużycie i tarcie, wydłużając w 
ten sposób żywotność w danym zastosowaniu i 
obniżając koszty przetwarzania. 

RTP COMPANY dokłada wszelkich starań, aby dostarczać rozwiązania, personalizację i obsługę wszystkich 
potrzeb klientów w zakresie tworzyw termoplastycznych. Oferujemy szeroką gamę technologii dostępnych w  
formie granulatów, arkuszy i folii, zaprojektowanych tak, aby spełnić nawet najbardziej wymagające kryteria.

Żadne informacje dostarczone przez firmę RTP Company nie stanowią gwarancji dotyczącej parametrów lub użytkowania produktu. Wszelkie 
informacje dotyczące parametrów lub użytkowania są jedynie propozycją do zbadania w zastosowaniu, na podstawie doświadczeń firmy  
RTP Company lub innych klientów. 

RTP Company nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, dotyczących funkcjonalności lub przydatności któregokolwiek 
ze swoich produktów do określonego celu. Obowiązkiem klienta jest ustalenie, czy produkt jest bezpieczny, zgodny z prawem i technicznie 
odpowiedni do planowanego zastosowania. Ujawnienie informacji w niniejszym dokumencie nie stanowi licencji do prowadzenia działań ani 
rekomendacji w sprawie naruszenia jakichkolwiek patentów.

Copyright 2022 RTP Company, 8/2022

Prosimy kontaktować się z lokalnym inżynierem do spraw sprzedaży firmy RTP Company telefonicznie 
na numery 1-507-454-6900 1-800-433-4787 (tylko USA), pocztą e-mail rtp@rtpcompany.com lub 
odwiedzając stronę www.rtpcompany.com

Siedziba główna RTP Company • 580 East Front Street • Winona, Minnesota 55987 USA  strona internetowa: www.rtpcompany.com • e-mail: rtp@rtpcompany.com

TELEFON: USA 
+1 507-454-6900

AMERYKA POŁUDNIOWA 
+55 11 4193-8772

MEKSYK 
+52 81 8134-0403

EUROPA 
+33 380-253-000

SINGAPUR 
+65 6863-6580

CHINY 
+86 512-6283-8383

WIMAN CORPORATION 
+1 320-259-2554

ESP 
+1 800-432-2386

TM

  STRUKTURALNE  • ELASTOMERY  • ODPORNE NA ZUŻYCIE

KOLOR • PRZEWODZĄCE  • UNIEPALNIONE  • FOLIA/ARKUSZ  

KOLOR
Kolor inspiruje, dodaje energii i buduje 
rozpoznawalność marki, a wybór odpowiedniego 
dostawcy jest równie ważny, jak wybór właściwego 
koloru. Oferujemy opcje technologii kolorów w 
standardowych żywicach wstępnie barwionych 
lub mieszankach na zamówienie, UniColor®, 
przedmieszkach lub blendach typu cube-blend. 

PRZEWODZĄCE
Oferujemy mieszanki do ochrony przed 
wyładowaniami elektrostatycznymi (ESD) i 
zakłóceniami elektromagnetycznymi (EMI) lub trwałą 
ochronę antystatyczną PermaStat®. Mieszanki 
dostępne w postaci granulatu. Wszystkie materiały na 
bazie polimerów mogą być również barwione. 

UNIEPALNIONE
Możemy zaprojektować na zamówienie materiał 
uniepalniony o dokładnie takich właściwościach, 
jakie są wymagane, niezależnie czy dotyczy to 
opracowywania nowego produktu, czy zmian formuły 
ze względu na nieustannie zmieniające się przepisy.


