
POWŁOKI  POLIMEROWE
Seria powłok Apticote 200 łączy zaawansowane technologicznie formuły na bazie polimerów, aby 
zapewnić wyjątkową ochronę przed przywieraniem, ułatwić wyjmowanie wyprasek z form, a także 
ograniczyć tarcie i zużycie. Zapewniają one ponadto doskonałą ochronę przed korozją chemiczną, nawet 
w najbardziej wymagających środowiskach pracy. Dzięki pełnej zgodności z wymogami FDA są one 
przystosowane przede wszystkim do zastosowań w branży spożywczej i medycznej.

KLUCZOWE CECHY I ZASTOSOWANIA
Powłoki Apticote 200 wykazują szeroką gamę 
właściwości uzupełniających i możliwych zastosowań:
 • Niskie tarcie
 • Brak przywierania
 • Niskie zużycie
 • Łatwe wyjmowanie 
wyprasek z form
 • Odporność na ciepło
 • Brak zwilżania
 • Zgodność z wymogami FDA
 • Odporność chemiczna

 • Branża farmaceutyczna
 • Opakowania
 • Żywność i napoje
 • Branże chemiczna, 
naftowa i gazownicza
 • Motoryzacja
 • Formowanie
 • Tworzywa sztuczne i 
wyciskanie

Jak zaznaczono w poniższej tabeli, każda wersja Apticote 200 rozwiązuje różne problemy. W celu ustalenia 
optymalnej powłoki dla danego zastosowania należy skontaktować się z firmą Poeton.

Powłoki wytrzymują temperatury robocze w zakresie 
od -200°C do +260°C. W przypadku najwyższych 
temperatur roboczych polecamy serię Apticote 200L, 
która cechuje się krótkotrwałą wytrzymałością na 
temperatury nawet rzędu 285°C.

TEMPERATURY ROBOCZE

Seria Apticote 200 jest odpowiednio przystosowana 
do wyjmowania różnych wyrobów z form/matryc, od 
polimerów i materiałów kompozytowych formowanych 
wtryskowo, poprzez produkty żywnościowe do 
opakowań spożywczych.

ŁATWE WYJMOWANIE WYPRASEK Z FORM

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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APTICOTE 200

PROPERTY 200G 200N(a) 200B 200E/S 200L 200C(b)

Grubość znamionowa powłoki suchej 20 25(c) 25 25 20 5-10

Kolor Zielony  Czarny Czarny Szary/
Czarny Zielony(d) Jasny

Temperatura odkładania °C 400 370 260-
345(e) 200/315 220-

345(f) 340

Maks. temperatura robocza (ciągła) °C 205 215 260 260/250 260 205

Brak przywierania / wyjmowanie wyprasek (1 to wartość 
najlepsza) 1 1 2 4 4 1

Niskie tarcie (1 to wartość najlepsza) 3 3 2 1 1 1

Odporność na zużycie ślizgowe (z wykorzystaniem sta-
lowego sworznia) (1 to wartość najlepsza) 5 4 2 1 2 5

Odporność na ścieranie (o tarczę SiC) (1 to wartość 
najlepsza) 3 1 2 2 3 5

Odporność chemiczna (1 to wartość najlepsza) 3 1 4 1 3 4

Zgodność z wymogami FDA Y Y N Y N Y

(a) - Powlekanie proszkowe – elektrostatyczne
(b) - Wersja 200C jest zasadniczo przeznaczona dla podłoży ze stali nierdzewnej
(c) - Wersja 200N umożliwia tworzenie powłok o grubości do 50 μm, jeśli powłoka ma 
mieć większą grubość

(d) - Inne kolory, w tym czarny, także są możliwe
(e) - W przypadku wersji 200B utwardzanie w wyższej temperaturze 
zapewnia maksymalną odporność na zużycie
(f) - Optymalna temperatura utwardzania dla wersji 200L wynosi 
240°C


