
 

 
  Zakład Usługowy "RECYKLON" Piotr Radosz Spółka jawna 
 

ul. Słowiańska 17A 
75-846 Koszalin, Polska 
Tel.. 94 341 72 32 

NIP: 669-23-97-50 
NIP EU: PL6692397501 
REGON: 320057245, KRS: 0000235828 
Nr rejestrowy BDO: 000001911 

www.recyklon.pl 
info@recyklon.pl 

 

 

LDPE NATURAL / TRANSPARENT 
 

Type of plastic / Materiał:  LDPE  
Shape / Forma:   Lentils / Granulat 
Colour / Barwa:   Natural / Przezroczysty 
Application / Zastosowanie:  Foils / Folia 
 

Regranulate suitable for film blowing – application from 25-100 microns. It is also 
used as an enriching additive to improve quality and  strength of the film.This 
material can be used for injection molding, extrusion and pouring as well as for the 
production of compounds. / Regranulat odpowiedni do rozdmuchu folii od 25-100 
mikronów. Stosowany jest również jako dodatek uszlachetniający  do poprawienia 
jakości i wytrzymałości folii. Ten materiał może być używany do przetwórstwa 
metodą wtrysku, wytłaczania, wylewania, jak i również do produkcji compoundów.  

TECHNICAL DATA  / DANE TECHNICZNE: 

Filtration / Filtracja:   90 μm   
MFR 190 / 2,16 kg:   0,5 – 3,0  
Density / Gęstość:   0,930 +/-  2% g/cm3  
Humidity / Wilgotność:  max. 0,04 % +/- 5%  
Origin / Pochodzenie:   post consumer PCR & post industrial PIR waste 
                                                                /odpady pokonsumenckie PCR i poprzemysłowe PIR 
 

PACKAGING / PAKOWANIE: 

Standard packing / Opakowanie:  Big bag, 1000 – 1200 kg 
Size of pallet / Rozmiar palet:  1,20 m x 1,20 m 
Weight of full truck / Waga ładunku:             max. 24 000 kg  netto 
 

SALES DEPARTMENT /  DZIAŁ HANDLOWY 

Kamil Sokołowski -  tel.: (0048) 506-232-320  
Jolanta Khalid       -  tel.: (0048) 514-405-541 
Patrycja Lüftner    -  tel.: (0048) 690-331-220       
 
Nasze regranulaty nie są przeznaczone do kontaktu z żywnością. Dane przedstawione w niniejszej karcie produktu odnoszą się do 
przeciętnych właściwości naszych regranulatów i mają charakter orientacyjny. Pomimo regularnej kontroli jakości, właściwości 
regranulatów mogą się zmieniać w zależności od zastosowanego wsadu, dlatego też zastrzegamy możliwość występowania odchyleń od 
podanych tu wartości. / Our regranulates are not intended for contact with food. The data presented in this product sheet refer to the 
average properties of our regranulates and are indicative. Despite regular quality control, the properties of regranulates may change 
depending on the charge used, therefore we reserve the possibility of deviations from the values given here. 
 


