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MAKROSTAB UV 2002 je uťčen pro aditivaci polyolefinů za uěelem dosažení zvýšené
odolnosti matrice vůči fotooxidační degradaci iniciované UV-zářením. Účinnou složkou
stabilizačního systému koncenfátu je vysokomolekulámí HALS (stericky bráněný amin).

MAKROSTAB UV 2002 je určen pro aditivaci polypropylenu, lineámího a rozvětveného
polyethylenu, s využitím pŤedevšim pro technologie zpracov(ni vsřikováním a extruzním
nanášením. Použití pro jiné technologie je možné, avšak doporučuje se předchozí konzultace se
specializovanly'm pracovištěm P.I.B.

Všechny účinné složky koncentrátu MAKROSTAB UV 2002, stejně jako jeho vlastní
ochranný zpracovatelský systém, jsou netoxické a mají atest pro styk s potravinami,

Manipulace s koncentrátem nepodléhá žádným zvIáštnim omezením, měla by blt pouze
respektována obecně platná hygienická pravidla pro práci s ohemickými produkty tohoto druhu,

Na suchém a chladném mistě, uložené koncentráty je třeba chránit před
působením tepelného a světelného zářeni a vyxarovat se kontaktu s otevřeným
ohněm, Při teplotě do 25 OC je skladovatelnost koncentrátu 2 roky (dále je řeba
ověřit vlastnosti)

skladování:

L]yedené íníomace pkdslaýují současný slav našich znalo§lí a daném ?řoduklu a moho1l bll revidaýóky při zísfuiní nových pozkalku a
zkušenoslí. Iilo inJbrmace, i když haznačují možlloslj ryužití pnduklu, však nenohou nahťadil ylashí lesíayání užíwlelem v jeho
konkÉttlích le.hnolosilwh porlmínkách. Vzhledei} k lon1l, žc nelze před,,,ídal všechny yařianly konečnt aplikace přoduktu, nemůže PIB
paskylDýal Jakoukoliv zán&u, která by byla zaíožeha pouze na lěch|o iníormacích. Ňc ze zde 1rýedcného nenúze býl poyažováno a
znocněni čjltáýad k pon!šeníplahých pra přuWsloýéha ýlaslnicll í yzlahujících se k přallukh!.

Garantované parametry
Ukázatel iakosti Jednotka Hodnoty Metoda

obsah účinné složky o/n hmoí. 20+1 P.I.B. MAKRO 16

nformativn me
úogi Hodnota

Fvzikdlní.forma eíanule (velikost 2 - 4mm)
Doporučené ddvkovdní 0.5-5%hmot.
Balení PE ol,tle 25 ke
Nosičovd matrice LDPE (IT = 20 ddmin.)
svpnd hmotnost 0.47 -0.49 s,lcm'
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