Jampilen RP345S
 ″Jampilen RP345S″يک كوپليمر اتفاقي پلي پروپيلن با سياليت باال و شفافيت و خواص نوری
عالي است ″Jampilen RP345S″.برای كاربردهايي كه شفافيت و ظاهر مناسب از مشخصه های
اصلي باشد ،مي تواند انتخاب شود .اين گريد برايقالب گيری تزريقي و قالب گيری بادی كششي
تزريقي ) (ISBMمناسب مي باشد .سياليت باالی اين گريد امکان چرخه فرآيندی كوتاه و صرفه
جويي در انرژی نسبت به ساير گريد های با جريان پذيری پايين تر را فراهم مي آورد.
گريد  ″Jampilen RP345S″برای بسته بندی محصوالت غيرحساس به اكسيژن مناسب است و
يک جايگزين مناسب برای  PETو  PVCدر  ISBMمي باشد.
قالب گيری تزريقي
قالب گيری بادی كششي تزريقي
سياليت باال
خواص نوری عالي
خواص آنتي استاتيک خوب
خواص ارگانولپتيک مناسب
فرآيند پذيری عالي و زمان چرخه كوتاه
كوپليمر اتفاقي
ظروف خانگي و لوازم منزل
بسته بندی مواد غذايي ،آرايشي و دارويي
ظروف جداره نازک
درب ها و درپوش ها
كاربردهای پزشکي مثل سرنگ ها ،لوله های آزمايش و ويال ها
لوازم ورزشي ،تفريحي و اسباب بازی و جعبه های  CDو DVD
ظروف و بطری های بادی به روش ISBM
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