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Karta techniczna 

CAPILENE® CL 50 E 

Polipropylen specjalistyczny 
 
Opis  
 
CAPILENE® CL 50 E jest specjalnym miękkim polipropylenem łączącym typowe cechy zalety polipropylenu random i 
kopolimeru heterophasic i zawiera podstawowy pakiet dodatków stabilizujących.  
 
CAPILENE® CL 50 E cechy: niski moduł spręŜystości, łatwo się przetwarza, wyjątkowe właściwości mechaniczne  
i optyczne i wyjątkowa  odporność na białe pęknięcia. 
 
Zastosowanie 
CAPILENE® CL 50 E jest stosowany do: Folie Cast, Compounding, wtrysku i termoformowania. 
 
Jako ść, Środowisko i przepisy Bezpiecze ństwa  
Karta charakterystyki produktu i  inne dokumenty prawne są dostępne na naszej stronie internetowej. 
 
 

Właściwo ści   Metoda  Typowe warto ści*  Jednostka  

Fizyczne      

Wskaźnik szybkości płynięcia (MFR) (230ºC/2.16Kg) ISO 1133 6 g/10min 

Mechaniczne      

Moduł elastyczności (5mm/min) ISO 178 450 MPa 
Udarność z karbem (+23ºC) ISO 180 15 KJ/m2 
Udarność z karbem (-20ºC) ISO 180 6 KJ/m2 

Folie      

Wytrzymałość na rozciąganie  ISO 527-3/500   

wzdłuŜne: w granicy, 50µm, folia cast   15 MPa 

poprzeczne: w granicy, 50µm, folia cast   15 MPa 

wzdłuŜne: przy zerwaniu, 50µm, folia cast   39 MPa 

poprzeczne: przy zerwaniu, 50µm, folia cast   41 MPa 

Wydłu Ŝenie wzgl ędne   ISO 527-3/500   

wzdłuŜne: w granicy, 50µm, folia cast   13 % 

poprzeczne: w granicy, 50µm, folia cast   15 % 

wzdłuŜne: przy zerwaniu, 50µm, folia cast   470 % 

poprzeczne: przy zerwaniu, 50µm, folia cast   1190 % 

Twardo ść  ISO 868 58  

Twardość Shore’a (skala D)     
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Optyczne      

Zamglenie (1 mm płytka) ASTM D 1003 35 % 

Zamglenie (50µm, folia 
cast) ASTM D 1003 0.8 % 

Połysk 
45º, (50µm, 
folia cast) ASTM D 2457 91  

  *Typowe wartości; nie naleŜy ich interpretować jako specyfikacje 
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