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Прес-реліз   

25 травня 2018 р. 

Новий пакувальний матеріал від BASF – запорука високої 

швидкості пакування 

 Новий пакувальний матеріал Styropor® P 24 Speed зі зменшеним 
часом формування та витримки  

Концерн BASF пропонує нову марку пластмаси для виготовлення спіненого 

пакування з EPS (полістиролу, що спінюється). Для виготовлення матеріалів 

ряду Styropor® P 24 Speed вміст пентану було знижено до приблизно 4,8%, 

зменшивши, таким чином, тривалість циклу формування та час проміжної 

витримки. Новий матеріал марки Styropor P 324 Speed, що має щільність 25 

г/л, знижує майже на 50% цикл формування як порівнювати з матеріалом P 326 

при середньому тиску пари для формування. 

Просте виготовлення пакування для харчових продуктів, електричних і 

електронних виробів  

Як і класичний Styropor P 26, цей новий тип матеріалу Styropor схвалений для 

пакування харчових продуктів і має високу механічну міцність, а також 

відмінний опір вигину та стисканню. Крім того, він має добру здатність до 

плавлення та гладку поверхню. Як і всі інші моделі пакування Styropor, новий 

матеріал Styropor P 24 Speed не містить вогнетривких домішок та ідеально 

підходить для виготовлення тонкостінних технічних литих виробів, а також 

пакування для харчових продуктів і сумок-холодильників. Матеріал випускають 

гранульованим з трьома розмірами гранул у діапазоні від 0,4 до 1,3 мм. Новий 

продукт є останнім в лінійці матеріалів на основі полістиролу, що спінюється, 
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що випускаються концерном BASF для пакувальної промисловості. 

Про підрозділ спеціальних матеріалів концерну BASF 

Підрозділ спеціальних матеріалів у складі концерну BASF об'єднує досвід і знання, накопичені 

співробітниками BASF в процесі створення інноваційних індивідуалізованих найменувань 

пластмас. Ця продукція є затребуваною в промислових галузях, на транспорті, у будівництві, 

а також при виробництві споживчих товарів. Спираючись на глибоке розуміння прикладних 

системних рішень, фахівці підрозділу пропонують широкий асортимент продуктів і послуг.  

Цілеспрямований підхід і тісний контакт з компаніями-замовниками є основними факторами, 

що сприяють прибутковому розвитку бізнесу. Великі можливості в сфері здійснення наукових 

досліджень і розробок формують основу для створення інноваційних продуктів і розширення 

сфери їхнього застосування. У 2017 році обсяг глобальних продажів підрозділу спеціальних 

матеріалів склав 7,7 млрд євро. Адреса інтернет-сайту підрозділу: www.performance-

materials.basf.com.   

Про концерн BASF 

У BASF ми створюємо хімію для сталого майбутнього, поєднуючи економічний успіх із 

захистом довкілля та соціальною відповідальністю. Близько 115 000 співробітників BASF 

роблять свій внесок в успіх клієнтів концерну практично в кожному секторі та практично в 

кожній країні світу. Наш продуктовий портфель складається з 5 сегментів: хімікати, спеціальні 

продукти, функціональні матеріали та рішення, рішення для сільського господарства, а також 

нафта і газ. У 2017 р. об'єм продажу концерну BASF склав близько 64,5 млрд євро. Акції BASF 

торгуються на фондових біржах Франкфурта (BAS), Лондона (BFA) і Цюріха (BAS). З 

докладнішою інформацією про BASF можна ознайомитися в Інтернеті за адресою 

www.basf.com. 
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