
  

 

Bezołowiowy twardy granulat techniczny 

 

 

24 maja 2019 

wydanie: 1 

Nazwa towaru: EWT-14 

 

Postać: regularne granulki 

 

Barwa: naturalna, biała 1500 uv, 1501 uv 

 

Zastosowanie: do rurek elektroinstalacyjnych, kanałów wentylacyjnych i rynien 

 
 

Parametr Jednostka Wartość Norma Norma ISO 

Gęstość, max. g/cm
3
 1,60 PN-EN ISO 1183-3:2003 ISO 1183-3 

Wytrzymałość na rozciąganie, min. MPa 32 PN-EN ISO 527-1:2012 ISO 527-1 

Wydłużenie względne przy zerwaniu, min. % 100 PN-EN ISO 527-1:2012 ISO 527-1 

Stabilność termiczna w 200°C, min. min 15 PN-C 89265-4:1998 DIN 57472,614 

Temp. mięknienia wg Vicata, min. °C 84 PN-EN ISO 306:2014 ISO 306 

Palność, klasa - V-0 ZN-ANWIL S.A.-16.05: 2018 UL-94 

 

Pakowanie: Bezołowiowy, twardy granulat techniczny EWT-14 należy pakować w: 

• worki z folii z tworzyw termoplastycznych wg PN-EN 26590-2:2011 

• big-bag - worki polipropylenowe z wewnętrznym wkładem polietylenowym lub powlekane od wewnątrz polietylenem 

• oktabiny - opakowanie z tektury o podstawie ośmiokątnej o powierzchni 1 m' wysokości do 1,70 m, wewnątrz worek polietylenowy 

• luzem do cystern samochodowych lub kolejowych 

Dopuszcza się stosowanie innych opakowań po uprzednim uzgodnieniu z odbiorcą i przewoźnikiem, chroniących produkt w stopniu co 

najmniej równym jak wyżej wymienione opakowania i wymiary ich będą zgodne z systemem wymiarowym wg PN-O-79021: 1989 Na każdym 

opakowaniu należy umieścić trwały napis, lub etykietę wg ZN-ANWIL S.A.-16.02.2018, zawierający co najmniej: -nazwę lub znak towarowy 

wytwórcy, oznaczenie, numer partii, datę produkcji, masę brutto i netto, znak lub napis "Chronić przed wilgocią" wg PN-EN ISO 780:2001, znak 

manipulacyjny "Dopuszczalna liczba warstw piętrzenia" wg PN-EN ISO 780:2001, gdzie: -liczba warstw ładowania - max 10 (1 paleta), - liczba 

warstw składowania - max 20 (2 palety). 

 

 

Przechowywanie: Bezołowiowy, twardy granulat techniczny EWT-14 należy przechowywać: 

wg PN-C-89019:1990 w temperaturze nie wyższej niż 40°C. W przypadku przechowywania polwinitu w okresie zimy w pomieszczeniach nie 

ogrzewanych, przed użyciem do produkcji, polwinit należy kondycjonować co najmniej 72 godziny w temperaturze minimum 15°C. 

 

 

Karta techniczna odpowiada aktualnemu stanowi naszej wiedzy i informuje o naszych produktach i możliwościach ich zastosowania. W związku 

z tym nie jest ona wiążąca i nie stanowi gwarancji pewnych właściwości produktów z przeznaczeniem do konkretnego zastosowania. Nie 

zostaje również udzielona gwarancja w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Każdy przetwórca naszych produktów odpowiada za własne 

działania w tym za przestrzeganie obowiązujących przepisów prawnych, w szczególności w dziedzinie ochrony żywności i bezpieczeństwa. 

Deklarujemy wysoką jakość w zakresie naszych ogólnych warunków sprzedaży. 

 


