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PREČO SI VYBRAŤ 
SKUPINU MOL?

BRALEN+ je registrovaná obchodná značka spoločnosti SLOVNAFT, a.s. 
TIPOLEN je registrovaná obchodná značka pre nízkohustotný polyetylén vyrábaný v MOL Petrochemicals Co. Ltd. 

MOL Group je ropná, plynárenská a 
petrochemická spoločnosť. Jej INTEGRÁCIA 
petrochemických aktivít na ropu poskytuje 
SPOĽAHIVOSŤ dodávok. Môžeme sa opierať o 
výhody vyplývajúce z integrácie rafinérie a to: 
zaistené dodávky surovín, robustné finančné 
zázemie a silnú pozíciu na regionálnych trhoch, 
ako aj VYSOKÚ KVALITU výrobkov, ktorá je 
zaistená NAJMODERNEJŠOU TECHNOLÓGIOU.

Naším cieľom je stať sa PRVOU VOĽBOU pre 
partnerov v kľúčových regiónoch. Využijeme 
pri tom výhody našej geografickej polohy, 
konkurenciechopné produktové portfólio 
vysoko kvalitných polyolefínov. Pre našich 
partnerov ponúkame RIEŠENIA ŠITÉ NA MIERU, 
ktoré prispievajú k budovaniu ÚSPEŠNÉHO 
VZŤAHU.

Nakoľko považujeme bezpečnosť za kľúčovú 
hodnotu, kladieme dôraz na PREVÁDZKOVÚ 
DOKONALOSŤ, ako aj pravidelné udržiavanie 
našich zariadení a aktív. Divízia prevádzkuje 
svoje výrobné linky v 2 výrobných závodoch – 
v Tiszaújvárosi a v Bratislave, ktoré sú plne 
optimalizované s prevádzkou rafinérie.

Na dosiahnutie vedúceho postavenia na trhu 
v oblasti ÚZKYCH VZŤAHOV SO ZÁKAZNÍKMI, 
je pre nás kľúčovou hodnotou VYSOKÁ 
KVALITA POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB. Na 
podporu tohto cieľa prevádzkujeme niekoľko 
obchodných zastúpení po celej Európe: 
v Maďarsku, na Slovensku, v Rakúsku, 
Nemecku, Taliansku, Poľsku, Rumunsku, 
Chorvátsku a aj na Ukrajine.



Výborné fyzikálne a mechanické vlastnosti 
umožňujú široké použitie LDPE. BRALEN+ a TIPOLEN 
sú dostupné v širokej palete typov pre všetky 
nasledovné technológie spracovania:

 výroba fólií 
 vstrekovanie 
 extrúzia
 vytlačovanie rúr a hadíc 
 vyfukovanie dutých predmetov 

POUŽITIENÍZKOHUSTOTNÝ
POLYETYLÉN

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Nízkohustotný polyetylén LDPE je húževnatý a flexibilný materiál. Je stály v teplotnom 
rozmedzí −50 až 85 °C, s teplotou topenia od 105 do 115 °C. V neprítomnosti kyslíka je 
LDPE stály do teploty 290 °C. V intervale teplôt 290 až 350 °C dochádza k jeho rozkladu a 
vznikajú vo väčšom rozsahu termoplastické polyméry s nižšou molekulovou hmotnosťou. 
Nad 350 °C vznikajú vo veľkej miere plynné látky, ktoré ako hlavnú zložku obsahujú viac 
butén ako etylén. Za prítomnosti kyslíka je stabilita LDPE znížená. Počas spracovania 
LDPE pri vysokých teplotách za prítomnosti vzduchu dochádza ku termooxidácii.

Pri vonkajšej expozícii, kedy je LDPE vystavené účinkom UV žiarenia, dochádza ku 
fotochemickej degradácii. Vplyvom tepelnej oxidácie a pôsobenia svetla na povrch 
výrobkov sa vytvárajú jemné trhliny. Tie môžu zhoršiť fyzikálne a mechanické vlastnosti. 
S cieľom eliminovať tieto negatívne vplyvy sa do LDPE pridávajú svetelné stabilizátory.

Neoxidujúce kyseliny, zásady a ich roztoky nemajú prakticky žiaden vplyv na polyetylén. 
Avšak oxidujúce chemikálie atakujú polymér. LDPE je pri izbovej teplote nerozpustný, 
ale pri zvýšených teplotách sa rozpúšťa v alifatických, aromatických a halogenizovaných 
uhľovodíkoch. V prípade, že výrobok vyrobený z LDPE je súbežne vystavený vplyvu 
chemických látok a mechanickému namáhaniu, môžu sa na povrchu vytvárať trhliny. 
Tento jav sa nazýva “korózia za napätia”.

LDPE má výhodné vlastnosti, čo sa týka priepustnosti plynov a pár. Je dobre priepustný 
pre oxid uhličitý a kyslík, vodu a vodnú paru prakticky neprepúšťa. Tieto charakteristiky 
sa využívajú hlavne pre obalové materiály.

LDPE je výborný izolátor s dobrými dielektrickými vlastnosťami a vysokým merným 
odporom. Nízky stratový činiteľ umožňuje použitie LDPE na výrobky používané vo 
vysokofrekvenčnom prostredí, pri ktorých sa vyžadujú veľmi nízke dielektrické straty.
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FB 2 - 16

Prvé písmeno v označení 
BRALENu+ udáva hlavnú 
oblasť použitia

F = Fólie
M = Vstrekovanie

Druhé písmeno v označení  
BRALENu+ udáva rozmedzie  
hustoty v kg/m³ pri 23 °C:

A = 918 – 921
B = 922 – 925
C = 926 – 929
D = 930 a viac

Prvá skupina číslic vyjadruje strednú hodnotu 
rozmedzia hmotnostného indexu toku taveniny 
(ITT) v g/10 min pri 190 °C a 2,16 kg:

– ak je ITT nižší ako 1, kód je v tvare napr. 02
–  ak je ITT vyšší ako 1, potom je kód podľa 

matematického zaokrúhľovania  
(napr. ITT = 1,7 – kód 2)

Druhá skupina číslic  
predstavuje interný kód.

01 – 39 typy bez prísad
40 – 99 typy s prísadami

OBCHODNÉ TYPY BRALENU+ VYRÁBANÉ PROCESOM LYONDELLBASELL V RÚRKOVOM 
REAKTORE SÚ OZNAČENÉ DVOMI PÍSMENAMI A DVOMI SKUPINAMI ČÍSLIC.  
VÝZNAM JEDNOTLIVÝCH ČASTÍ OZNAČOVANIA JE NASLEDOVNÝ

SYSTÉM OZNAČOVANIA

BRALEN+ TIPOLEN

NA OZNAČENIE TIPOLENU VYRÁBANÉHO PROCESOM LYONDELLBASELL  
V RÚRKOVOM REAKTORE SA POUŽÍVAJÚ DVE PÍSMENÁ A PÄŤ ČÍSLIC.

FB 243 - 55

Prvé písmeno v označení 
TIPOLENu udáva hlavnú  
oblasť použitia:

F = Fólie

Prvá, druhá a tretia číslica  
sú interným kódom.

Druhé písmeno udáva rozpätie 
hmotnostného indexu toku taveniny 
(ITT) v g/10 min pri 190 °C a 2,16 kg

A = 0,2 – 0,35
B = 0,6 – 0,9
C = 1,7 – 2,2
D = 3,4 – 4,6

Štvrtá a piata číslica  
poukazujú na aditiváciu.

KATALÓG VÝROBKOV 2018 | NÍZKOHUSTOTNÝ POLYETYLÉN | 7 || 6 |



 | POZNÁMKY |
Hodnoty uvedené v tabuľke sú typické hodnoty, nie sú špecifikáciou.
*  Vlastnosti fólie boli vyhodnotené na fóliách o hrúbke 0,05 mm vytlačovaných pri teplote 180 °C  

(pre ITT 0,3–2 g/10 min) alebo 170 °C (pre ITT 4 g/10 min), vyfukovací pomer 2,5:1
**  Typické vlastnosti merané na štandardných vstrekovaných skúšobných telesách pripravených v 

súlade s ISO 294‑1

 | PRÍSADY |
KČ (E) Klzné činidlo (Erucylamid)
AB Antiblokovacie činidlo

Pre informácie o najnovšom produktovom portfóliu prosím navštívte www.molgroupchemicals.com

Typ/
Parameter

Hmotnostný 
index toku 

taveniny (ITT) 
190 °C/2,16 kg

Hustota 
(23 °C) **

Medza 
pevnosti v ťahu

(MD/TD) *

Pomerné 
predĺženie pri 

pretrhnutí 
(MD/TD) *

Rázová 
odolnosť 

padajúcim 
tĺkom *

Zákal *

Teplota 
mäknutia 

podľa Vicata 
**

Prísady Odporúčaná 
hrúbka fólie

Odporúčané 
spracovateľské 

teploty
Použitie

Jednotka g/10 min kg/m³ MPa % g % °C ppm mm °C –

Testovacia 
metóda ISO 1133-1 ISO 1183-1 ISO 527-1,3 ISO 527-1,3 ISO 7765-1 

metóda A ISO 14782 ISO 306/A 50 – – – –

T
Y

P
Y

 N
A

 F
Ó

LI
E

FA 03-01 0,25 920 25/26 450/500 280 11 92 – 0,070–0,220 170–220 Ťažkonosné fólie, zmraštivé fólie, poľnohospodárske fólie

FB 03-02 0,30 923 27/27 450/550 250 9 96 – 0,070–0,220 170–220 Ťažkonosné fólie, zmraštivé fólie, poľnohospodárske fólie

FC 03-03 0,30 927 29/27 450/550 150 7 100 – 0,060–0,220 170–220 Ťažkonosné fólie, vyfukované fólie, zmraštivé fólie

FB 08-12 0,80 924 24/24 450/550 200 8 95 – 0,025–0,100 170–220 Odnosné tašky, fólie na ochranu povrchov

FB 08-50 0,80 924 20/21 350/500 200 9 95
KČ (E) 500

AB 900
0,025–0,080 170–220 Fólie na mrazené výrobky, laminovacie fólie, odnosné tašky

FC 08-13 0,80 928 27/25 500/600 120 5,5 103 – 0,025–0,080 170–220 Vyfukované fólie, zmraštivé fólie, tašky a vrecká

FB 2-16 2,0 922 22/22 540/600 140 5,5 93 – 0,020–0,100 160–200
Fólie na rôznoúčelové použitie, jemné zmraštivé fólie,  

fólie s vysokou čírosťou

FB 2-51 2,0 923 19/20 450/560 150 6 93
KČ (E) 500
AB 1000

0,020–0,060 160–200
Fólie na rôznoúčelové použitie, fólie na mrazené výrobky,  

FFS fólie

FB 4-31 4,0 922 20/19 540/600 110 5,5 92 – 0,015–0,040 150–190
Liate fólie, fólie na ochranu povrchov, extrúzne  

nanášanie a vstrekovanie

FB 4-52 4,0 923 19/17 450/550 100 6 92
KČ (E) 600
AB 1800

0,015–0,040 150–190
Liate fólie, fólie s vysokou čírosťou, ochranné fólie na 

oblečenie, veľmi tenké fólie, tenké laminovacie a priľnavé fólie
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 | POZNÁMKY |
*  Vlastnosti fólie boli vyhodnotené na fólii o hrúbke 0,07 mm (ITT 0,30 g/10 min) alebo 0,04 mm  

(ITT > 0,30 g/10 min), vyfukovací pomer 2:1. 
** Vlastnosti boli vyhodnotené na štandardných lisovaných telesách kondicionovaných pri izbovej teplote (ISO 291)

 | PRÍSADY |
KČ (E) Klzné činidlo (Erucylamid)
AB Antiblokovacie činidlo

Typ/
Parameter

Hmotnostný 
index toku 

taveniny (ITT) 
190 °C/2,16 kg

Hustota 
(23 °C) **

Medza 
pevnosti 

v ťahu
(MD/TD) *

Pomerné 
predĺženie 

pri pretrhnutí 
(MD/TD) *

Teplota 
mäknutia 

podľa
Vicata **

Rázová 
odolnosť 

padajúcim 
tĺkom *

Tvrdosť  
Shore D ** Zákal * Prísady Odporúčaná 

hrúbka fólie Použitie

Jednotky g/10 min kg/m³ MPa % °C g – % ppm mm –

Testovacie 
metódy ISO 1133-1 ISO 1183-2 ISO 527 ISO 527 ISO  

306 /A120
ISO 7765-1 
metóda A ISO 868 ISO 14 782 – – –

FA 244-51 0.30 920 21/22 300/550 92 300 49 12 – 0,07–0,16
Vrecia, zmraštivé fólie, odnosné tašky, obalové fólie, fólie pre domácnosť, 
fólie na kašírovanie, poľnohospodárske a silážne fólie, vyfukovanie dutých 

predmetov a fliaš

FB 243-51 0.80 921 26/22 300/600 96 115 48 12 – 0,04–0,10
Odnosné tašky, fólie pre domácnosť, obalové fólie, fólie na kašírovanie, 

vyfukovanie malých predmetov, fliaš

FB 243-55 0.80 922 25/20 230/550 96 115 48 11
KČ (E) 400

AB 800
0,04–0,10 Odnosné tašky, obalové fólie, fólie pre domácnosť

FC 243-51 2.0 922 24/19 300/560 94 80 48 9 – 0,04–0,08 Fólie na rôznoúčelové použitie, bublinkové fólie, napenené dosky

FC 243-55 2.0 922 24/19 240/560 94 80 48 9
KČ (E) 400

AB 800
0,04–0,08 Fólie na rôznoúčelové použitie

FD 243-51 4.0 922 22/18 340/520 92 75 48 8 – 0,04–0,08 Jemné fólie s vysokou čírosťou, viečka

FD 243-55 4.0 923 20/16 270/560 92 75 48 8
KČ (E) 700
AB 1400

0,04–0,08 Jemné fólie s vysokou čírosťou, viečka

Pre informácie o najnovšom produktovom portfóliu prosím navštívte www.molgroupchemicals.com
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Polyméry sú vyňaté z registrácie REACH. Avšak ich suroviny, to znamená monoméry, 
katalyzátory, ako aj príslušné prísady boli registrované. 
Spoločnosti SLOVNAFT, a.s./MOL Petrochemicals Co. Ltd. sú si vedomé a plne rešpektujú 
túto legislatívu a budú používať iba také suroviny, ktoré sú v zhode s REACH. V tomto 
čase polyetylény BRALEN+/TIPOLEN neobsahujú žiadne látky identifikované ako „SVHC“ 
v koncentrácii vyššej ako 0,1%.

SKLADOVANIE A
MANIPULÁCIA

REACH VYHLÁSENIE

Väčšina typov polyetylénu BRALEN+/
TIPOLEN vyhovuje podmienkam pre kontakt 
s potravinami a sú v zhode s predpismi 
krajín Európskej únie (EEC). Nakoľko 
niektoré európske krajiny uplatňujú 
reštriktívne opatrenia pre povolené 
migračné limity prísad v obalových 
materiáloch určených pre kontakt s 
potravinami, odporúča sa zákazníkom 
kontaktovať zástupcov MOL Petrochemicals 
alebo SLOVNAFT pre získanie špeciálnych 
informácií, alebo príslušné oprávnené osoby 
pre potravinársky priemysel.

BEZPEČNOSŤ
Za normálnych podmienok polyetylén nie 
je považovaný za nebezpečný materiál pri 
styku s pokožkou alebo pri vdýchnutí. Avšak 
je potrebné vyhnúť sa akémukoľvek kontaktu 
s roztaveným polymérom alebo vdýchnutiu 
uvoľnených plynov počas spracovania. 
Odporúča sa inštalácia odťahovej jednotky 
nad spracovateľské zariadenie a zabezpečenie 
dobrej ventilácie miesta. Pre viac informácií 
sa zákazníkom odporúča pozrieť Kartu 
bezpečnostných údajov.

RECYKLÁCIA
Polyetylén je vhodný na recykláciu modernými 
recyklačnými metódami. Vlastný priemyselný 
odpad je potrebné udržiavať v čistote, aby sa 
umožnila priama recyklácia.

KONTAKT 
S POTRAVINAMI

Granulát je balený v PE‑LD vreciach po 
25 kilogramoch a dopravovaný na paletách 
fixovaných zmraštivou alebo strečovou 
fóliou s hmotnosťou 1375 kg. K dispozícii 
sú aj tepelne ošetrené drevené palety. 
Medzi vrecami sa používa adhezívum 
s cieľom zamedziť ich kĺzaniu. Venujte tejto 
skutočnosti pozornosť pri snímaní vriec 
z paliet. Odporúčaný spôsob je zdvihnutie 
vreca bez otáčania. Je tiež možná preprava 
v autocisternách alebo vo vlakových 
cisternách. Pre získanie detailnejších 
informácií kontaktujte predajcov SLOVNAFT 
a MOL Petrochemicals.

Keďže polyetylén je horľavý materiál, pri 
skladovaní sa musia dodržiavať všetky 
predpisy platné pre skladovacie priestory pre 
horľavé materiály.

Ak je polymér skladovaný v podmienkach 
vysokej vlhkosti a meniacej sa teploty, môže 
dôjsť ku kondenzácii atmosférickej vlhkosti 
vo vnútri obalu. Ak sa tak stane, odporúča 
sa vysušenie granulátu pred jeho použitím. 
Počas skladovania by nemal byť polyetylén 
vystavený vplyvu UV žiarenia a teplotám 
nad 40 °C. Výrobca neberie zodpovednosť 
za akékoľvek škody spôsobené nesprávnym 
skladovaním.
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ODMIETNUTIE 
ZODPOVEDNOSTI

OBCHODNÉ ZASTÚPENIA

 NEMECKO
Im Trutz Frankfurt 49

D- 60322 Frankfurt am Main, Nemecko 

Telefón: +49 69 154 04 0 

Fax: +49 69 154 04 41 

E- mail: polymersales@molgermany.de 

 POĽSKO 
Ul. Postępu 17D 

02- 676 Warszawa, Poľsko 

Telefón: +48 22 545 70 70 

Fax: +48 22 545 70 60 

E- mail: petchem@slovnaft.pl

 SLOVENSKO  
 A ČESKÁ REPUBLIKA
Vlčie hrdlo 1

824 12 Bratislava

Slovensko

Telefón: +421 2 5859 7515

+421 2 5859 7622

+421 2 5859 7741

+421 2 5859 7231

E-mail: polymersales@slovnaft.sk

 RUMUNSKO
Str. Danielopolu 4–6

ET1 Sector 1 Cod 014 134

Bucuresti, Rumunsko

Telefón: +40 21 204 85 00

+40 21 204 85 02 

Fax: +40 21 232 10 59 

E-mail: petchem@molromania.ro

TALIANSKO
Via Montefeltro, 4

20156 Milano, Taliansko

Telefón: +39 02 58 30 5523

Fax: +39 02 58 30 3492

E-mail: tvkitaly@it.tvk.eu

 RAKÚSKO
Walcherstrasse 11A, 7.Stock
A-1020 Wien, Rakúsko
Telefón: +43 1 211 20 1120
Fax: +43 1 211 20 1198
E-mail: JHauk@molaustria.at

 MAĎARSKO
H-3581 Tiszaújváros,
P.O. Box: 20, Maďarsko
Telefón: +36 49 521 355
Fax: +36 49 886 491
E-mail: polymersales@mol.hu

 UKRAJINA
04073 Kiev
Stepana Bandery ave. 23, 7th floor of 305, Ukrajina
Telefón: +380 44 374 00 80 | +380 67 463 58 69
Fax: +380 44 374 00 90
E-mail: JZavojko@mol-ukraine.com.ua

 FRANCÚZSKO
Paris, Francúzsko
Mobilný telefón: + 33 7 89 86 10 64
Telefón: + 33 1 64 32 44 17
E-mail: husson.iren@fr.tvk.eu

 CHORVÁTSKO, SLOVINSKO, 
SRBSKO, ČIERNA HORA,  
BOSNA A HERCEGOVINA, 
MACEDÓNSKO, ALBÁNSKO, 
KOSOVO
Zadarska 80
HR-10000 Zagreb, Chorvátsko
Telefón: +385 1 6160 600
Fax: +385 1 6160 601
E-mail: polymersales@tifon.hr

 INÉ EURÓPSKE KRAJINY
Telefón: +36 70 458 4563 | +36 70 373 9209
Fax: + 36 49 886 491
E-mail: polymersales@mol.hu

©2018 Skupina MOL. V rozsahu v akom je užívateľ oprávnený zverejniť a šíriť 
tento dokument, môže užívateľ postúpiť, šíriť a/alebo vyhotoviť fotokópiu tohto 
dokumentu chráneného autorským právom, len ak je nezmenený a úplný, vrátane 
všetkých jeho záhlaví a zápätí a iných informácií. Tento dokument nie je dovolené 
kopírovať na webovú stránku. Skupina MOL nezaručuje typické (alebo iné) hodnoty. 
Analýzu je možné vykonať na reprezentatívnych vzorkách a nie na aktuálne dodanom 
výrobku. Informácie uvedené v tomto dokumente sa vzťahujú len na pomenovaný 
výrobok alebo materiály, ak nie sú kombinované s iným výrobkom alebo materiálmi. 
Informácie uvádzame na základe údajov, ktoré sme k dátumu zostavenia pokladali 
za spoľahlivé, avšak neposkytujeme záruku a ani iným spôsobom nezaručujeme 
výslovne alebo implicitne alebo nepriamo predajnosť, vhodnosť pre určitý účel, 
presnosť, spoľahlivosť alebo úplnosť týchto informácií alebo opísaných výrobkov, 
materiálov alebo procesov. Užívateľ je výlučne zodpovedný za všetky rozhodnutia 
týkajúce sa všetkých materiálov alebo výrobkov alebo postupov vo svojej oblasti 
záujmu. Výslovne nezodpovedáme za akúkoľvek stratu, škodu alebo zranenie priamo 
alebo nepriamo utrpené alebo vzniknuté v dôsledku alebo v súvislosti s kýmkoľvek 
používajúcim alebo spoliehajúcim sa na ktorékoľvek informácie uvedené v tomto 
dokumente. Toto nie je schválenie akéhokoľvek výrobku alebo postupu a výslovne 
popierame akékoľvek opačné tvrdenie. Výrazy „my“, „náš“, „MOL“, alebo „Skupina 
MOL“ sa používajú pre uľahčenie a môžu zahŕňať jedného alebo viacerých členov 
Skupiny MOL, alebo ktorékoľvek pobočky nimi priamo alebo nepriamo riadené. 
Skupina MOL, logo Skupiny MOL a všetky ostatné názvy výrobkov tu 
používané sú obchodnými značkami MOL Plc. alebo SLOVNAFT, a.s., 
ak to nie je určené inak.
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