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Karta techniczna 

CAPILENE® CT 71 A 

Polipropylen specjalistyczny 
 
Opis  
 
CAPILENE® CT 71 A  jest specjalistycznym polipropylenem łączącym typowe zalety polipropylenu random i kopolimerów 
heterophasic i jest przeznaczony do formowania wtryskowego. 
 
CAPILENE® CT 71 A  cechy : wysoki połysk, dobra sztywność/ zrównowaŜona udarność dająca bezpieczne rozwiązanie 
z mniej lub nie ostrymi złamaniami , które mogą zranić dziecko. Dobra przeźroczystość, duŜa odporność na białe 
pęknięcia i doskonała wydajność organoleptyczna. 
 
Zastosowanie  
 
CAPILENE® CT 71 A jest stosowany do: opakowania cienkościenne, pojemniki do pakowania i przechowywania, 
artykułów gospodarstwa domowego, zakrętki, wiadra i pudełka, urządzenia i zabawki. 
 
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 25 g/10min 

Mechaniczne      

Granica plastyczności przy 
rozciąganiu 

(50 mm/min) ISO 527-2 24 MPa 

Granica plastyczności przy 
wydłuŜaniu (50 mm/min) ISO 527-2 15 % 

Moduł elastyczności (5mm/min) ISO 178 850 MPa 
Udarność z karbem (+23ºC) ISO 180 18 KJ/m2 
Udarność z karbem (-20ºC) ISO 180 3 KJ/m2 

Termiczne      

Temperatura mięknienia Vicat'a (10N) ISO 306 129 ºC 
Temperatura ugięcia pod 
obciąŜeniem (0.45MPa) ISO 75-2 70 ºC 

Optyczne      

Zamglenie (1 mm płytka) ASTM D 30 % 
  *Typowe wartości; nie naleŜy ich interpretować jako specyfikacje 
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