
 

 
 

 

 
 

FIȘA TEHNICĂ 
BARE ȘI PLĂCI DIN 

POLIPROPILENĂ 
 

Polipropilena are excelente proprietăți electrice și chimice, o bună rigiditate și 
soliditate. Este utilizată în mod obișnuit la temperaturi între +5° C si + 90° C, are 
rezistență ridicată la agenți chimici și poate fi sudată. 

Nu este foarte rezistentă la abraziune și la agenții atmosferici. Este un material 
termoplastic, semi-cristalin precum polietilena, dar este mai rezistent și mai rigid și se 
topește la temperaturi mai ridicate, chiar dacă are o densitate mai scăzută. 

Fiind nepolară, este foarte rezistentă din punct de vedere chimic. Își menține 
proprietățile de rezistență până la 120° C în prezența unor soluții apoase care conțin 
săruri, acizi și alcali puternici. 

Este predispusă la atacul agenților oxidanți puternici, precum acidul nitric și 
halogenii, la temperatură ambientală. 

Este disponibilă în formulări care îmbunătățesc materialul cu rezistență la foc. 
Talcul este unul dintre agregatele cel mai des folosite în PP. Acesta îi favorizează 

rigiditatea, stabilitatea dimensională, rezistența la temperaturi ridicate și proprietățile de 
alunecare. De asemenea, acționează ca un agent de cristalizare. Printre dezavantajele 
asocierii cu talcul se numără scăderea rezistenței la impact la temperaturi joase, 
diminuarea proprietăților de sudabilitate și de rezistență la oxidare la temperaturi înalte și 
formarea unor suprafețe mai opace. 

 
 

CARACTERISTICI VALOARE MĂSURATĂ 

Densitate 0,908 g/cm3  

Rezistența longitudinală la rupere 19,4 Mpa ± 5,6 

Rezistența transversală la rupere 18,3 Mpa ± 6,8 

Alungirea longitudinală la rupere 152% ± 94 

Alungirea transversală la rupere 224% ± 130 

Forța de impact longitudinală la 23° C 4,51 KJ/m2 ± 2,6 

Forța de impact transversală la 23° C 4,36 KJ/m2 ± 2,4 

Alungirea longitudinală la randament 17% ± 10 
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Alungirea transversală la randament 16,7% ± 10 

Punct de randament longitudinal 33,8 MPa ± 9,5 

Punct de randament transversal 34,8 MPa ± 5,5 

Punct de înmuiere Vicat 100,6° C ± 6,8 

Domeniul de temperatură 0...+90 °C 

Non-toxicitate Da 

Liere Da 
 
Informațiile de mai sus trebuie să fie luate în considerare ca și ghid, dar nu pot fi privite ca un angajament 
din partea noastră. 
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