
 

The information contained herein is to our knowledge accurate and reliable as of the date of publication. Carmel Olefins extends no warranties and makes no 
representations as to the accuracy or completeness of the information contained herein and assumes no responsibility regarding the consequences of its use or for 
any printing errors. Our products are intended for sale to industrial and commercial customers. It is the customer's responsibility to inspect and test our products in 

order to satisfy himself as to the suitability of the products for the customer's particular purpose. The customer is also responsible for the appropriate, safe and legal 
use, processing and handling of our products. 

 

Karta techniczna 

CAPILENE® CW 71 AM 

Polipropylen specjalistyczny 
 
Opis  
 
CAPILENE® CW 71 AM to specjalistyczny polipropylen łączący typowe cechy polipropylenu random i kopolimerów 
heterophasic, i jest przeznaczony do wtrysku. 
 
CAPILENE® CW 71 AM cechy: wysoka płynność i doskonałe właściwości przetwórcze, wysoka odporność na uderzenia 
w temperaturach pokojowych i poniŜej zera, dobra przejrzystość, wysoki połysk,  duŜa odporność na białe pęknięcia  
i niska podatność na odkształcenia. 
 
CAPILENE® CW 71 AM zapewnia oszczędność energii i zwiększoną wydajność. 
 
Zastosowanie  
 
CAPILENE® CW 71 AM jest stosowany do: cienkościennych opakowań, pojemników do pakowania i przechowywania, 
opakowań przeznaczonych do głębokiego mroŜenia włączając np. pojemniki na lody, artykuły 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 stronie internetowej. 
 
 

Właściwo ści   Metoda Typowe warto ści* Jednostka  

Fizyczne      

Wskaźnik szybkości płynięcia (MFR) (230ºC/2.16Kg) ISO 1133 50 g/10min 

Mechaniczne      

Moduł elastyczności (5mm/min) ISO 178 900 MPa 
Udarność z karbem (+23ºC) ISO 180 25 KJ/m2 
Udarność z karbem (0ºC) ISO 180 9 KJ/m2 
Udarność z karbem (-20ºC) ISO 180 5 KJ/m2 

Optyczne      

Zamglenie 
(0,5 mm  pojemnik 

cienkościenny 
TWIM) 

wewnętrzne 15 % 

  *Tymczasowe wartości; nie naleŜy ich interpretować jako specyfikacje 
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