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روش سنجش واحد مقدار خواص
فیزیکی

ASTM D1238 g/10 min 40 ) Kg16/2oC,230سرعت جریان مذاب (
ASTM D1505 g/cm3 9/0 چگالی

مکانیکی
ASTM D790 MPa 1500 مدول خمشی
ASTM D638 MPa 33 مقاومت کششی در نقطه تسلیم
ASTM D638 % 8 طول در نقطه تسلیمازدیاد 
ASTM D256 J/m 30 )oC23قطعه ناچ دار (مقاومت ضربه ایزود 
ASTM D785 R-Scale 102 )Rockwell(سختی 

حرارتی
ASTM D1525 oC 155 )10Nدماي نرمی وایکت (
ASTM D648 oC 91 HDT)0.46 Mpa(
ASTM D3012 hours 360 )oC150(شدهتسریع فرسودگی حرارتی

5، خیابان فالمک شمالی، پالك آدرس: تهران، شهرك قدس، بلوار فرحزادي، بلوار ایوانک
021-88563100نمابر: 021- 84286تلفن: 
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محصول و فرآیندي خاص ارائه نمی کند.صحت اطالعات فوق مورد تایید شرکت پلی پروپیلن جم می باشد، اما این شرکت تضمینی مبنی بر انطباق این اطالعات براي

″Jampilen HP564S″باال و توزیع جرم مولکولی جریان پذیريبا یک هموپلیمر پلی پروپیلن
با موازنه اي نبافتههاي براي پارچهظریفهاي پیوسته رشتهپرسرعت باریک است که براي تولید

این گرید حاوي بسته افزودنی با مقاومت عالی در رود.به کار میز خواص مکانیکی و نرمیعالی ا
مقابل تغییر رنگ است و از مشخصه هاي آن می توان به سرعت باال و پایدار فرآیند و وزن پارچه 

هاي بهداشتی و پزشکی،چه، دستمالپوشک باین گرید شامل کاربردهاي عمده کم اشاره کرد.
راي صنایع فرش و مبلمان صنعتی و کشاورزي، پشتی و آستري بهاي محافظ پزشکی،پارچه

) و رشته هاي POYاین گرید قابل استفاده در تولید رشته هاي آرایش یافته جزئی (باشد.می
تماس با مواد کاربردهاي دربراي″Jampilen HP564S″) نیز می باشد.BCF(پیوسته توده اي 

.باشدغذایی مناسب می

ات:توضیح

)رشته(اکستروژن 
ریسندگی الیاف

یندي:فرآ(هاي)روش

سیالیت باال
رئولوژي کنترل شده

توزیع جرم مولکولی باریک 
فرآیند پذیري آسان

تغییر رنگمقاوم در مقابل 
هموپلیمر

خصوصیات ویژه:

هاي بهداشتی و پزشکیدستمالنبافته براي پوشک بچه،هاي پارچه
صنعتی و کشاورزي محافظ براي کاربردهاي پزشکی،هاي پارچه

پشتی و آستري براي صنایع فرش و مبلمان
)BCF(و رشته هاي پیوسته توده اي)POY(رشته فیلم آرایش یافته

تنظیفودستمال

کاربردها:

غذایی
تاییدیه:


