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 خواص مقدار واحد روش سنجش

 فيزيكي   

ASTM D1238 g/10 min 04 ( سرعت جريان مذابKg 61/2, Co234 )  

ASTM D1505 g/cm3 9/4 چگالي 

 مكانيكي   

ASTM D790 MPa 6644 مدول خمشي 

ASTM D638 MPa 22 مقاومت كششي در نقطه تسليم 

ASTM D638 % 9  طول در نقطه تسليمازدياد  

ASTM D256 J/m 55 مقاومت ضربه ايزود قطعه ناچ دار(Co23) 

 حرارتي   

ASTM D1525 oC 622  دمای نرمي وايکت(10N) 

ASTM D648 oC 22 (0.46 MPa) HDT 

ASTM D3012 hours 314 ( فرسودگي حرارتيCo654) 

 نوری   

ASTM D1003 % 66  كدورت(1mm) 

ASTM D2457 ---- 94 جال 
 

 5آدرس: تهران، شهرک قدس، بلوار فرحزادی، بلوار ايوانک، خيابان فالمک شمالي، پالک 

   426-22513644نمابر:     426-20221تلفن: 

   info@jppc.irپست الکترونيکي:
www.jppc.ir  

 اص ارائه نمي كند.صحت اطالعات فوق مورد تاييد شركت پلي پروپيلن جم مي باشد، اما اين شركت تضميني مبني بر انطباق اين اطالعات برای محصول و فرآيندی خ

″Jampilen RP345S″  خواص نوری شفافيت و  سياليت باال و با پلي پروپيلن كوپليمر اتفاقييک

از مشخصه های  و ظاهر مناسب برای كاربردهايي كه شفافيت ″Jampilen RP345S″عالي است.

قالب گيری بادی كششي  قالب گيری تزريقي واين گريد براي انتخاب شود. تواند اصلي باشد، مي

سياليت باالی اين گريد امکان چرخه فرآيندی كوتاه و صرفه  مناسب مي باشد. (ISBM) تزريقي

 . مي آورد      را فراهم با جريان پذيری پايين ترجويي در انرژی نسبت به ساير گريد های 

مناسب است و  برای بسته بندی محصوالت غيرحساس به اكسيژن ″Jampilen RP345S″ گريد

 مي باشد.  ISBMدر   PVCو  PET برای مناسبيک جايگزين 

 ات:توضيح

 قالب گيری تزريقي

 تزريقي كششي قالب گيری بادی

 يندی:روش فرآ

 باالسياليت 

 خواص نوری عالي

 خواص آنتي استاتيک خوب

 خواص ارگانولپتيک مناسب

 پذيری عالي و زمان چرخه كوتاهفرآيند 

 كوپليمر اتفاقي

 خصوصيات ويژه:

 خانگي و لوازم منزلظروف 

 مواد غذايي، آرايشي و داروييبسته بندی 

 ظروف جداره نازک

 درب ها و درپوش ها

 كاربردهای پزشکي مثل سرنگ ها، لوله های آزمايش و ويال ها

 DVDو  CD و  جعبه های لوازم ورزشي، تفريحي و اسباب بازی 

 ISBMبه روش ظروف و بطری های بادی 

 كاربردها:

 

 

 

 

 

 

 تاييديه: غذايي

http://www.jppc.ir/
http://www.jppc.ir/

