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Plastik Seperatörler

Kullanım alanları:
•	 Cam şişe üreticileri
•	 Teneke, konserve kutu üreticileri
•	 Tekstil sektörü
•	 Çeşitli parç imalatı yapan firmalar          

(yan sanayi)
•	 Su üreticileri
•	 İçeçek sektörü 

Ekonomik
•	 Çok yönlü kullanımı ile daha uzun yaşam ömrü, 

taşıma sırasında en aza indirgenmiş hasar oluşumu 
•	 Sert ve uzun ömürlü PP levha ile daha çok sayıda 

taşıma
•	 Separatörlerin kiralanabilir olması ile bütçenize 

uygun kullanım seçenekleri
•	 İçecek endüstrisine yönelik özel tasarım
•	 Levhaların bükülmez özelliği ile seperatörlerin destek 

parça kullanımını ortadan kaldırır.
•	 Çeşitli renk ve boyut seçenekleri, kenar ve köşelerin 

farklı şekillendirilmesi ile üründe çeşitlilik sağlanır.
•	 Baskı yapılabilir yüzeyi ile marka ve amblemlerin ön 

plana çıkması sağlanır.

Ekolojik: 
•	 Levhaların geri dönüşümü sırasında   çevreye 

herhangi bir  zararlı etkisi olmamaktadır.
•	 Atık malzemelerin azalmasına yardımcı olur.

Hijyenik
•	 Temizlemesi kolaydır
•	 Karton veya ahşap parçacıklarından kirlenmez

Kapalı kenar
teknolojisi
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Oluklu Plastik Oluklu Karton Enjeksiyon Plastik

Proje Geliştirme

Temizlik

Maliyet
Tekrar kullanılabilir 

olduğundan uzun vadede 
tasarruf

Kısa ömürlü ve geri dönüşümü 
maliyetli

Tekrar kullanılabilir olduğundan uzun 
vadede tasarruf

Nem&Kimyasal Su geçirmez ve kimyasal 
etkilere dayanıklıdır Deforme olur

Su geçirmez ve kimyasal etkilere 
dayanıklıdır

Termin Üretimi oldukça 
hızlıdır

Üretimi oldukça hızlıdır
Diğerlerine göre 5 kat daha yavaştır

Renk İstenilen birçok renkte ve özel 
renklerlede Sadece beyaz ve kahverengi Kısıtlı renk imkanı

Geri dönüştürülebilme Tekrar kullanılabilir ve geri 
dönüştürülebilir Yeniden oluşturulabilen atık

Tekrar kullanılabilir ve geri 
dönüştürülebilir

Dayanıklılık&Güç

Hızlı ve Ucuz Hızlı ve Ucuz Oldukça pahalı

Toz veya kırpıntı 
bırakmaz

Malzemelerde toz ve kırpıntı 
bırakabilir

Toz veya kırpıntı bırakmaz

Hafif yırtılmaya ve delinmeye 
dayanıklı Kolayca yırtılır ve delinir Ağır, sert tek darbede çatlayabilir

Malzeme  Polipropilen
Oluk Profil Tipleri  H Line tipi profil ve SLine tipi profil 
Renkler  Standart: Siyah, beyaz,naturel, gri, mavi
  (RAL renklerinde özel üretim yapılabilir)
Kalınlık  2-10mm
Ağırlık  300 gr/m²- 3000 gr/m²
Boyutlar (en x boy)  max 2.1m X 6m
Geri dönüştürülebilirlik  100% geri dönüştürülebilir , 5. Sınıftır   
Davranış özellikler  Su, yağ ve petrol ürünlerine karşı tamamen   
   dayanıklı yapıdadır. Mineral, organik asitler ve  
  solventlere karşı iyi dayanım sergiler.

Talebe bağlı opsiyonel 
özellikler 
1-UV dayanımlı, 
2-Anti-statik yüzey özellikli, 
3-Yanmazlık özellikli, 
4-Mikro gözenekli yüzey, 
5-Baskı kalitesi için coronalı yüzey.

H-Line

H-Line

S-Line

S-Line

H Line - S Line Levha Mekanik Karşılaştırması

400
mpa

200
mpa

Kalınlık:  8 mm
Yoğunluk: 1600 gr/m2 
Darbe:  1100 gr

Kalınlık:  8 mm
Yoğunluk: 1600 gr/m2 
Darbe:  1100 gr

Güçlü Yön

Zayıf Yön
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