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O Firmie Spolana

SPOLANA jest jedną z największych fi rm 
zajmujących się produkcją chemiczną
w Republice Czeskiej z ponad stuletnią tradycją.

Siedziba Spółki znajduje się w Neratovicach; 
kompleks produkcyjny o powierzchni 260
hektarów znajduje się na północ od Pragi.

Obecnie fi rma zatrudnia ponad 700 pracowników.

Spolana jest jedynym czeskim producentem PCW i 
kaprolaktamu, produkującym także kwas
siarkowy, wodorotlenek sodu i siarczan amonu.

Od 2016 roku wlascicielem Spolany
jest Grupa Unipetrol.
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NERALIT®
Suspensyjny polichlorek winylu (PCW)

Polichlorek winylu Neralit jest wytwarzany przez polimeryzację suspensyjną chlorku
winylu w środowisku wodnym, w obecności katalizatorów i stabilizatorów zawiesin.
Otrzymany produkt jest drobnym, białym, sypkim proszkiem składającym się z ziaren o
wąskim rozkładzie wielkości cząstek. Właściwości PCW Neralit zależa od składników
stosowanych w polimeryzacji, od temperatury polimeryzacji oraz sposobu i
intensywności mieszania zawiesiny.

PCW Neralit jest dostarczany w postaci proszku do przetwórców, którzy dostosowują go
do własnych potrzeb produkcyjnych. Poszczególne rodzaje Netralitu nadają się do
produkcji szerokiej gamy produktów – arkuszy, folii, profi li, rur kanalizacyjnych, rur
drenażowych, izolacji kabli elektrycznych , różnych części technicznych lub opakowań;
do produkcji węży, elementów obuwniczych. Neralit jest dostępny w czterech różnych
wersjach o numeracji 581, 601, 652 i 682; ich właściwości i zastosowania zostały opisane
na kolejnych stronach.



NERALIT® jest znakiem towarowym SPOLANA Neratovice.

NERALIT® to drobny, biały proszek, bez smaku i zapachu.

NERALIT® jest trwały w kontakcie z kwasami, alkaliami, alkoholami i alifatycznymi
węglowodorami. Jest rozpuszczalny w chlorowanych węglowodorach i niektórych
ketonach. Nie rozpuszcza się w wodzie i wielu rozpuszczalnikach organicznych.

NERALIT® nie jest klasyfi kowany jako substancja niebezpieczna.

Podczas obsługi lub pracy z NERALIT® należy zawsze przestrzegać przepisów BHP
określonych w stosowanych normach zakładowych oraz w karcie bezpieczeństwa.

NERALIT® jest wykonany zgodnie z obowiązującą dokumentacją technologiczną,
przeciwpożarową i bezpieczeństwa.

Stosując polichlorek winylu do produktów mających kontakt z żywnością, należy
upewnić się, że dany typ spełnia wymagania higieniczne określone dla produktów
mających kontakt z żywnością, zgodnie z obowiązującymi przepisami higienicznymi
wydanymi przez Ministerstwo Zdrowia.





Zgodnie z ČSN EN ISO 1060-1, NERALIT® typ 581 jest klasyfi kowany jako: PVC-S, G 085 60 98 15.
NERALIT® typu 581 jest przeznaczony do produktów wykonanych z twardego PCW. Stosowany
może być do wtrysku, wytłaczania lub walcowania (kalandrowania).
Metoda wytłaczania jest najbardziej odpowiednia do przetwarzania tego produktu.

Wymagania Jednostka Wartość Metoda
badawcza

Liczba K - 57 - 59 SOP-A-358

Gęstość nasypowa g/ml 0.57 - 0.63 SOP-A-354

Pozostałość na sicie:
0.063 mm, min.
0.250 mm, max.
0.500 mm, max.

%
%
%

95.0
2.0
0

SOP-A-353

Części lotne, max. % 0.3 SOP-A-352

Zanieczyszczenia, max. pcs/15 g 3 SOP-A-351

Zanieczyszczenia, rozmiar powyżej 0.250 mm, max. pcs/50 g 3 SOP-A-351

Zawartość wolnego chlorku winylu, max. mg/kg 1.0 SOP-A-322

NERALIT® 581





Zgodnie z ČSN EN ISO 1060-1, NERALIT® typ 601 jest klasyfi kowany jako: PVC-S, G 090 60 98 15.
NERALIT® typu 601 jest przeznaczony do produktów wykonanych z twardego PCW.
Stosowany do wtrysku, wytłaczania z rozdmuchem, walcowania (kalandrowania). Metoda
wytłaczania jest najbardziej odpowiednia do przetwarzania tego produktu.
Możliwe jest wytwarzanie przezroczystych produktow

Wymagania Jednostka Wartość Metoda
badawcza

Liczba K - 59 - 61 SOP-A-358

Gęstość nasypowa g/ml 0.56 - 0.62 SOP-A-354

Pozostałość na sicie:
0.063 mm, min.
0.250 mm, max.
0.500 mm, max.

%
%
%

95.0
2.0
0

SOP-A-353

Części lotne, max. % 0.3 SOP-A-352

Zanieczyszczenia, max. pcs/15 g 3 SOP-A-351

Zanieczyszczenia, rozmiar powyżej 0.250 mm, max. pcs/50 g 3 SOP-A-351

Zawartość wolnego chlorku winylu, max. mg/kg 1.0 SOP-A-322

NERALIT® 601





Zgodnie z ČSN EN ISO 1060-1, NERALIT® typ 652 jest klasyfi kowany jako: PVC -S, G 100 50 98 25.
NERALIT® typu 652 jest przeznaczony do produktów wykonanych z twardego PCW. Możliwe
przetwarzanie poprzez wytłaczanie, walcowanie (kalandrowanie) lub wtrysk, które są
najbardziej odpowiednie dla tego produktu.

Wymagania Jednostka Wartość Metoda
badawcza

Liczba K - 64 - 66 SOP-A-358

Gęstość nasypowa g/ml 0.51 - 0.57 SOP-A-354

Pozostałość na sicie:
0.063 mm, min.
0.250 mm, max.
0.500 mm, max.

% of the weight
% of the weight
% of the weight

95.0
1.0
0,05

SOP-A-353

Części lotne, max. % 0.3 SOP-A-352

Zanieczyszczenia, max. pcs/15 g 3 SOP-A-351

Zanieczyszczenia, rozmiar powyżej 0.250 mm, max. pcs/50 g 3 SOP-A-351

Zawartość wolnego chlorku winylu, max. mg/kg 1.0 SOP-A-322

Rybie oczka szt/g 5 SOP-A-361

Chłonność plastifi katora w temp. pokojowej, min. g/100g 22 SOP-A-357

NERALIT® 652





Zgodnie z ČSN EN ISO 1060-1, NERALIT® typ 682 jest klasyfi kowany jako: PVC-S, G 120 55 98 25.
NERALIT® typ 682 jest przeznaczony do produktów wykonanych z twardego PCW.
Nadaje się szczególnie do produkcji rur ciśnieniowych, rur osłonowych i profi li okiennych.
Technologia wytłaczania na maszynach dwuślimakowych jest najbardziej odpowiednia
do przetwarzania tego produktu.

Wymagania Jednostka Wartość Metoda
badawcza

Liczba K - 67 - 69 SOP-A-358

Gęstość nasypowa g/ml 0.53 - 0.59 SOP-A-354

Pozostałość na sicie:
0.063 mm, min.
0.250 mm, max.
0.500 mm, max.

% of the weight
% of the weight
% of the weight 

97.0
2.0
0

SOP-A-353

Części lotne, max. % 0.3 SOP-A-352

Zanieczyszczenia, max. pcs/15 g 3 SOP-A-351

Zanieczyszczenia, rozmiar powyżej 0.250 mm, max. pcs/50 g 3 SOP-A-351

Zawartość wolnego chlorku winylu, max. mg/kg 1.0 SOP-A-322

NERALIT® 682
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