
KOMPOZY T  
PLA ZMOWO-POLIMEROWY
Apticote 810 to nowa generacja powłok nieprzywierających o wyższej odporności na obciążenia 
dynamiczne, twardości i łatwiejszym wyjmowaniu z form niż konwencjonalne powłoki polimerowe, 
których formuła jest dopasowywana do potrzeb konkretnego zastosowania. Łącząc natrysk termiczny 
i techniki polimerowe firmy Poeton w klasyfikowanej strukturze od podłoża do powierzchni roboczej, 
powłoki Apticote 810 mocno związują się z podłożem, są wytrzymałe oraz cechują się wysoką nośnością 
i optymalną ochroną przed przywieraniem.

Jeśli dane zastosowanie wymaga zgodności z wymogami 
USDA/FDA, co jest powszechne, firma Poeton wybierze lub 
zaprojektuje odpowiednią powłokę Apticote 810 z polimerem 
i podakładem zgodnie z przepisami dotyczącymi kontaktu z 
produktami spożywczymi lub medycznymi.

ZGODNOŚĆ Z WYMOGAMI USDA/FDA

NASZE ZOBOWIĄZANIE
Firma Poeton może dopasować formułę Apticote 810 do 
indywidualnych potrzeb, korzystając z szerokiej gamy powłok 
polimerowych i zróżnicowania materiałów natryskiwanych 
termicznie. W zależności od wymagań — ochrony przed 
przywieraniem, niskiego współczynnika tarcia, ochrony 
przed korozją, odporności na zużycie, odporności termicznej, 
zgodności z wymogami USDA/FDA czy dowolnej kombinacji 
powyższych cech — firma Poeton opracuje właściwą powłokę.

PARAMETRY
 • Współczynnik tarcia 
zaledwie 0,11
 • Wytrzymałość na mgłę 
solną do 2000 godz.
 • Zakres temperatur od 
-200°C do +300°C
 • Nawet 10-krotnie 
dłuższa ochrona przed 
przywieraniem niż w 
konwencjonalnych 
powłokach polimerowych

 • Odporność na środowiska 
zasadowe, słone i kwaśne
 • 5-krotnie wyższa nośność 
niż w konwencjonalnych 
powłokach polimerowych
 • 5-krotnie wyższa 
odporność na zużycie 
i zarysowania niż w 
konwencjonalnych 
powłokach polimerowych

KLUCZOWE CECHY I ZASTOSOWANIA
 • Ochrona przed 
przywieraniem dla 
szerokiej gamy 
produktów
 • Ochrona podłoża przed 
korozją
 • Odporność na zużycie
 • Odporność chemiczna
 • Wysoka smarowność i 
niski współczynnik tarcia

 • Wysoka odporność na 
temperaturę
 • Odporność na obciążenia 
dynamiczne i wysoka 
nośność
 • Doskonała przyczepność
 • Zgodność z wymogami 
USDA/FDA
 • Dłuższy okres 
eksploatacji produktu
 • Redukcja przestojów w 
produkcji

FORMY SPOŻYWCZE

PROBLEM:  Produkt cierny, a jednocześnie lepki, formy wytrzymują 
tylko trzy tygodnie. 
ROZWIĄZANIE: Seria Apticote 810 zapewniła 4-krotne wydłużenie 
okresu eksploatacji formy i podwojenie produkcji.

PRZETWÓRSTWO WYROBÓW CUKIERNICZYCH

PROBLEM: Produkt był tak lepki, że zdzierał konwencjonalne 
powłoki z ochroną przed przywieraniem w ciągu zaledwie dwóch 
dni produkcji.
ROZWIĄZANIE: Jedna z naszych powłok Apticote 810 (zgodna z wy-
mogami FDA) wydłużyła okres eksploatacji matrycy do wyciskania 
do kilku tygodni.

GAZA MEDYCZNA

PROBLEM: Cierny produkt medyczny, a jednocześnie lepki, przecinał 
prowadnice ze stali nierdzewnej w ciągu jednej zmiany produkcyjnej. 
ROZWIĄZANIE: Seria Apticote 810 ograniczyła tarcie i obniżyła 
zużycie 10-krotnie. Czas przestojów został ograniczony, a produkcja 
zwiększona.

OPAKOWANIA

PROBLEM: Opakowania były spychane do zsuwni ramieniem 
aluminiowym. Metal z ramienia przywierał do zsuwni, tworząc osad, 
który spowalniał przenoszenie opakowań. 
ROZWIĄZANIE: Nałożenie powłoki Apticote 810 na zsuwni 
zapobiegło zużyciu adhezyjnemu, wyeliminowało osad i zwiększyło 
przepustowość o 50%.

ZASTOSOWANIA I SUKCESY

Specjalnie opracowana klasyfikowana struktura 
zaprojektowana z myślą o konkretnych wymaganiach.

Apticote 810

Wyłączenie odpowiedzialności
Informacje zawarte w niniejszej ulotce mają charakter pomocniczy. Choć podjęto wszelkie 
starania w celu ustalenia parametrów planowanego środowiska pracy powłoki, optymalne 
parametry można wyznaczyć na podstawie prób i testów eksploatacyjnych.
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