
elektronický newsletter vydávaný ve spolupráce s časopisem

- 1 - 15. 3. 2021

TECHTECH  news  
elektronický newsletter vydávaný ve spolupráci s časopisem

04/2021 - 15. 3.

TECHTECH  news - 1 - 13. 1. 2020

TECHTECH  newsTECHTECH  news
01/2020 – 13. 1.

elektronický newsletter vydávaný ve spolupráci s časopisem

Mediadata 2019 najdete na posledních stranách TECHnews.
Spolupráce 2019 – klikni ZDE

Vážení čtenáři,
dostává se k Vám první letošní vydání zpravodaje TECHnews, který tak jako v loňském roce 
bude vycházet každé tři týdny.
Termíny vycházení TECHnews 2020:
13.1. – 3.2. – 24.2. – 16.3. – 6.4. speciál Konf. PLASTKO Zlín 27.4. – 18.5. speciál 
Konf. FORMY-PLASTY Brno – 8.6. – 29.6. – 7.9. – 28.9. speciál veletrh 
PLASTEX-MSV Brno – 19.10. – 9.11.– 30.11.- 14.12.
TECHnews je distribuován v rámci plastikářského segmentu a technologií s ním svázaných, na 
striktně vyselektované, jmenné, konkrétní mailové adresy kompetentních osob. Pokud byste 
měli aktuální zajímavou zprávu a chtěli jí publikovat, pošlete mi ji. Publikování zpráv vám  
nabízím ZDARMA, rozsáhlejší materiály po dohodě.
Možné jsou též varianty inzertní spolupráce v rámci TECHnews, jejich popis najdete níže.

Přeji Vám úspěšný rok 2020 – MACH Petr, vydavatel

-varianta celostránkové A4 prezentace v rámci TECHnews
viz strana Radici – cena 19000,-Kč 

-individuální TECHnews mailing na plastikářské adresy
(1500 kontaktů) s pouze inzercí a PR vaší firmy. Vaše informace 

v koncentrované podobě dostane k odborné veřejnosti k výrobním 
firmám. Tento mailing lze realizovat mimo standardní vydání 

TECHnews - cena 39000,-Kč 

-mailing, který je součástí vydání TECHnews -  vaše komerční 
sdělení je součástí těla mailu – cena 29000,-Kč

-banner TECHnews 193x40mm - cena 5500,-Kč

TECHnews je distribuován v rámci plastikářského segmentu a technologií s ním 
svázaných, na striktně vyselektované, jmenné, konkrétní mailové adresy kompetentních 
osob. Publikování krátkých zpráv je ZDARMA, rozsáhlejší materiály po dohodě. 

MACH Petr 
vydavatel, jednatel společnosti 
tel.: 606 715 510 

Aktuální vydání Světa plastů číslo 12, září 2015 k prohlížení v Issuu, nebo ke 
stažení ve formátu pdf zde. 
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Svět plastů č.1/2020 – PLASTKO Zlín, FORMY-PLASTY Brno, CHEMPLAST – MSV Nitra vyjde 18. května (uzávěrka 17.4.) 
Svět plastů č.2/2020 - PLASTEX-MSV Brno vyjde 21. září (uzávěrka 21.8.)

Kontakt: telefon 606 715 510, e-mail mach@machagency.cz

Mediální partneři plastikářské konference PLASTKO Zlín 2020 (22.–23.4.)  
a plastikářské konference FORMY-PLASTY Brno 2020 (20.–21.5.)

Mediální partneři plastikářského veletrhu PLASTEX-MSV Brno 2020 (5.–9.10.)
Svět plastů č.1/2021 - PLASTKO Zlín, FORMY PLASTY Brno,
CHEMPLAST - MSV Nitra vyjde 17. května (uzávěrka 16. 4.)

Svět plastů č. 2/2021 - MSV Brno vyjde 30. srpna (uzávěrka 9. 8.)
Kontakt: telefon 606 715 510, e-mail mach@machagency.cz

Mediální partneři plastikářské konference PLASTKO ZLÍN 2021 (duben)
a plastikářské konference FORMY-PLASTY Brno 2021 (červen)

Mediální partneři plastikářského veletrhu MSV BRNO 2021 (13.–17. 9.)

Spolupráce 2021 - klikni zde

KRAIBURG TPE představuje
NEXT GENERATION Supersoft TPE

Poptávka po extrémně měkkém TPE neustále roste. Abychom dokázali těmto nárokům čelit, představuje 
KRAIBURG TPE nové řešení. Jiné zpracování je další vývojovou fází stávajícího produktu Supersoft TPE 
a bylo upraveno na základě podnětů našich zákazníků a dlouholetých zkušeností, abychom mohli vyhovět 
nárokům a požadavkům v nových oblastech využití. Tato řada je již nyní dostupná po celém světě.

Oblasti využití se neustále rozrůstají a poptávka 
po velmi měkkých, odolných materiálech 
s dlouhou životností je vysoká. Počínaje ortézami 
až po vybavení jízdních kol a uzavírací prvky 
v kosmetice – oblasti použití jsou rozmanité 
stejně jako specifické požadavky na samotný 
materiál. KRAIBURG TPE nyní nabízí novou řadu 
extra měkkého TPE, který vyhovuje poptávce po 
spolehlivém řešení a současně splňuje aktuální 
požadavky a nařízení. Společnost předvídá 
novým materiálům velkou budoucnost, a proto 
budou všechny tři materiálové sloučeniny NEXT 
GENERATION Supersoft TPE uváděny pod novým 
označením THERMOLAST® S.
 
Pro KRAIBURG TPE je spokojenost zákazníků 
na prvním místě, a proto byla nová generace 
materiálu Supersoft TPE vyvinuta na základě jejich 
podnětů. Nové složení materiálů tak sjednocuje 
osvědčené technologie s novými požadavky 
vyplývajícími z praxe. Supersoft TPE se vyznačuje 
příjemným, měkkým povrchem, který se podobá 
lidské pokožce. Tato povrchová úprava má svůj 
původ v nižším rozsahu tvrdosti od 30 do 50 
Shore 00 nebo 45-70 VLRH (Very Low Rubber 
Hardness). Výrazně nižší tendence k separaci 
oleje umožňuje například použití na výrobu 
kvalitních gelových podložek a optimalizuje 
uvolňování materiálu z formy při jeho zpracování.

Dobré mechanické vlastnosti a vynikající zbytková 
tlaková deformace při pokojové teplotě splňují 
požadavky uživatelů. Materiál je zpracovatelný 
jak technologií vstřikování, tak i v oblasti 3D tisku 
a u obou metod může dokonale uplatnit své silné 
stránky. Kromě toho splňují tyto materiálové 
sloučeniny všechna potřebná povolení a normy 
a mohou tak být ihned využívány. Nové materiály 
byly například testovány dle ISO 10993-10 (test 
dráždivosti pokožky). Díky dobré snášenlivosti 
je produkt vhodný pro použití v oblasti 
paramedicíny, kde není nutně vyžadováno 
lékařské osvědčení, jako například na výrobu 
ortéz.
• Shoda základních materiálů dle EU 10/2011 

a Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA)
• Shoda dle DIN EN 71-3 pro použití v oblasti 

výroby hraček
• Testováno dle nařízení REACH a RoHS

„NEXT GENERATION Supersoft TPE je pro nás 
důležitým krokem: Naše dlouholeté zkušenosti 
s již etablovaným produktem jsme na bázi 
rozličných požadavků ze strany zákazníků 
nechali plynule přejít do dalšího vývojového 
stádia a jsme rádi, že v podobě THERMOLAST® 
S můžeme představit produktovou řadu, která 
dokonale obstála v testech a vyhovuje všem 

požadavkům v souvislosti s extra měkkým TPE“, 
shrnul Eugen Andert, Product Development 
Engineer ve společnosti KRAIBURG TPE.

Všechny tři produkty NEXT GENERATION 
Supersoft TPE jsou k dispozici v průsvitném 
provedení, zakoupit lze také transparentní 
model ve stupních tvrdosti do 25 VLRH. Nelepivý 
granulát je možné na přání zákazníka individuálně 
zbarvit.

S důvěrou ve zkušenosti: dokonalejší složení materiálů pro extrémně měkké využití.

NEXT GENERATION Supersoft TPE splňuje 
podmínky testování a vyhovuje všem 
požadavkům v souvislosti s extra měkkým TPE.

http://www.svetplastu.eu
http://svetplastu.eu/doc/TECHnews_Svet_plastu_2021.pdf
https://www.kraiburg-tpe.com
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Oběhové hospodářství a udržitelné obaly.
Závazek společnosti Plastiblow.
Od výrobců strojů pro extruzní vyfukování 
také přichází důležitý příspěvek k ochraně 
životního prostředí použitím recyklovaných 
plastových materiálů. Od odpadu k novým 
zdrojům.

Evropa zakazuje používání jednorázových 
plastových výrobků. Mezinárodní organizace již 
dlouho hovoří o rizicích spojených s nadměrným 
používáním těchto materiálů z hlediska 
dopadu na životní prostředí, především pro 
spotřebovanou ropu a emise skleníkových plynů 
(GHG). Nicméně, plasty hrají klíčovou roli při 
ochraně a konzervaci výrobků – od výroby
po spotřebu prakticky v každém odvětví. Odolné, 
bezpečné, hygienické, lehké, odolné
a recyklovatelné plasty si udržují svou důležitou 
funkci v celém dodavatelském řetězci. Pouze 
v Evropě jsou ve více než 50% zboží v oběhu 
použity plastové materiály – k dodání 
neporušených, čerstvých a chráněných produktů 
k finálním spotřebitelům.

Účinný mechanismus
Povědomí o těchto důležitých aspektech, které 
toto odvětví ovlivňuje po celá desetiletí, dalo
do pohybu účinný mechanismus, který vedl 
profesionály k výrobě strojů s nízkou spotřebou 
energie a výrobě lepších obalů. Především 
došlo k výraznému snížení hmotnosti a objemu 
plastových obalů – a to až o 30%. Aspekt, 
který snižuje spotřebu mnoha tun plastových 
materiálů, aniž by byl opomenut význam politiky 
obnovy a recyklace, které uvedla do pohybu řada 
zemí.

Plastiblow, průkopník v oblasti nízké 
spotřeby, nyní také v používání 
recyklovaných materiálů
Společnost Plastiblow, která mezi prvními 
v oboru vyvíjí plně elektrické stroje pro extruzní 
vyfukování s nízkou spotřebou energie, se 
dlouhodobě zasazuje o omezení používání 
primárních plastových materiálů, protože 
vyvinula vícevrstvé koextruzní technologie, 
schopné zpracovávat více recyklovaných 
materiálů při výrobě nových obalů.

Plastiblow je proaktivní pro efektivnější 
obalové řešení
Stále více zákazníků hledá řešení pro chytřejší 
a efektivnější obaly, které šetří energii a snižují 
spotřebu surovin. Základní kombinace účinnosti 
je: čím méně materiálu na výrobu nádob 
(obalů) používám, tím méně energie spotřebuji. 
Snižování hmotnosti, zmenšení odpadu, 
používání více recyklovaných materiálů a menší 
spotřeba energie, to jsou cíle, které si Plastiblow 
vzalo za své a přiblížilo je zákazníkům po celém 
světě.

Plastiblow může zákazníkům poradit, jak snížit 
hmotnost při zachování fyzikálních
a mechanických vlastností obalů (nádob). Může 
upravit nebo studovat design obalů podle 
procesu tváření ve formě. Může navrhnout 
konfiguraci několika extruderů tak, aby 
dosáhly až 7 vrstev materiálu, jako v případě 
potravinářského sektoru. Je možné jemně řídit 
procesní parametry, kterých mohou jejich stroje 
dosáhnout, aby získali vhodné podmínky pro 
snížení hmotnosti a odpadu.

Vysoce spolehlivé plně elektrické extruzní 
vyfukovací stroje pro koextruzi

Vyfukovací stroje Plastiblow nabízejí vysokou 
opakovatelnost díky spolehlivosti servopohonu 
a přesnosti ovládacích prvků.
Design a konstrukce strojů, charakterizovaná 
kvalitou použitých technických řešení, z nichž 
některá jsou chráněna patenty, zahrnuje také 
nižší náklady na údržbu pro použití zvláště 
spolehlivých a přesných mechatronických 
systémů, stejně jako řídicí systémy pro vzdálenou 
diagnostiku procesů z pohledu Průmyslu 4. 0.

Vícevrstvá koextruze jako řešení pro úsporu 
plastů. Ambiciózní cíl, ale pro Plastiblow 
dosažitelný
Scénář zahrnující racionální a odpovědné 
používání plastů, recyklovaných materiálů, 
možnost opětovného použití „post-
spotřebitelské“ pryskyřice ve výrobním 
procesu, pro Plastiblow je již realitou, protože 
nabízí řešení pro výrobu jednovrstvých nebo 
vícevrstvých obalů s využitím recyklovaných 
spotřebitelských plastů (PCR).

Díky technologii Plastiblow je možné získat 
finální produkt, kde recyklovaný materiál 
nepřichází do styku s obsahem obalu, protože 
vrstva recyklátu je uzavřena mezi dvěma 
vrstvami primárního materiálu a vnější vzhled 
obalu tak zůstává esteticky nezměněn. Tloušťka 
střední vrstvy z recyklátu tvoří cca 60-70% 
celkové tloušťky produktu – bez ohledu na 
celkovou tloušťku nádoby. Vnitřní a vnější 
vrstvy jsou vyrobeny z primárního materiálu, 
obvykle z HDPE, o tloušťce cca 10–20%, tedy 
při extrémně nízkém množství primárního 
materiálu. Tloušťka vrstev primárního materiálu 
je zásadní pro optimalizaci dvou protichůdných 
potřeb: na jedné straně snaha snížit množství 
použitého primárního materiálu, na druhé straně 
nutnost zaručit dobré a homogenní rozložení, 
aby měl výsledný produkt z hlediska estetiky 
tradiční (nezměněný) vzhled. Přiměřená tloušťka 
vnitřní vrstvy dále umožňuje udržovat vysoké 
požadavky na svařovací vlastnosti výrobků 
a zabraňuje kontaminaci obsahu produktu 
s použitým recyklovaným materiálem ve střední 
vrstvě obalu.

Testy a experiment to potvrzují
Série testů prováděných ve spolupráci se 
společností GCR Group, lídrem v Evropě, 
a globálním referenčním kritériem pro vývoj 
ekologicky udržitelných sloučenin (compoundů)
a minerálních masterbatchů pro plastikářský 
průmysl, prováděných na elektrických strojích 
Plastiblow, potvrdila, že všestrannost 
v používání recyklovaných materiálů je optimální. 
I při použití alternativních surovin dosahují stroje 
Plastiblow výroby produktů s nezměněnými 
vlastnostmi, při zachování určených časů cyklů 
a rychlosti výroby.

Zvýšení produktivity, snížení spotřeby energie, 
zvýšení podílu použitých recyklovaných 
materiálů: Můžeme konstatovat, že závazek 
Plastiblow k oběhovému hospodářství ve 
výrobě obalů udržitelným způsobem byl do 
značné míry dosažen.

Pro více informací nás, prosím, kontaktujte na: 
plastiblow@plastiblow.it
Nebo naše zastoupení pro ČR a SR – 
společnost 1.PLASTCOMPANY, spol. s r.o.: 
info@1plastcompany.cz (www.1plastcompany.cz)

OUTSIDE MIDDLE INSIDE
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