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HS-5407 - Polietileno de Alta Densidade
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iProcessos e apl cações típicas: 

QUATTOR® HS-5407 é um polietileno de alta densidade e alto peso molecular, copolímero de hexeno, produzido pelo processo Unipol®,
indicado para moldagem por sopro de bombonas de 5 a 200 litros para produtos químicos, agroquímicos e alimentícios.
As bombonas produzidas com QUATTOR® HS-5407 apresentam excelente uniformidade de espessura, ótimo balanço
entre rigidez e impacto e elevada resistência à quebra sob tensão ambiental (ESCR).
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A: Placa obtida por moldagem por compressão segundo ASTM D-1928.
B: Condição B: 50°C, 100% de Igepal.

Aplicações típicas do processo de sopro incluem bombonas até 200 litros para produtos químicos, agroquímicos e alimentícios.
Condições de processamento recomendada para sopro: perfil de temperatura 180 a 190°C (alimentação), 19 0 a 200°C (canhão), 
210°C(cabeçote/matriz) e temperatura do molde de 5 a 25°C.
Aditivos: Antioxidantes, Auxiliar de Fluxo.

A Quattor reserva-se no direito de, a qualquer tempo, interromper a produção modificar as propriedades deste produto.
Todas as informações contidas neste documento, bem como quaisquer sugestões e recomendações sobre a aplicação de nossos produtos baseiam-
se no melhor de nosso conhecimento, e não representam qualquer tipo de garantia por parte da Quattor, uma vez que as condições de uso dos 
produtos finais não são de responsabilidade da Quattor.
Este documento não constitui qualquer tipo de garantia, expressa ou implícita, inclusive sobre garantia de comercialização ou adequação para 
propósitos específicos.
A resina atende a Resolução 105/99 e suas atualizações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária ANVISA, a qual contém todas as resoluções 
aprovadas pelo Grupo Mercado Comum, GMC, do MERCOSUL para materiais plásticos em contato com alimentos. A resina também atende os 
requisitos do FDA (Food and Drug Administration) para contato com produtos alimentícios descritos no Code of Federel Regulations Titulo 21 CFR 
seção 177.1520 e os requisitos definidos pelas diretivas da União Européia sobre materiais plásticos para contato com alimentos, Diretiva 
2002/72/EC, of August 6th 2002 e suas atualizações.
A Quattor não se responsabiliza pela adição, por parte de terceiros, de aditivos ou quaisquer outras substâncias em suas resinas, que contenham em 
sua composição metais ou agentes promotores de oxi-degradação, sendo que tal fato acarretará perda de desempenho da resina descrita neste 
documento. O uso de tais substâncias poderá comprometer a aprovação das embalagens destinadas ao contato com produtos alimentícios e ainda 
contaminar o meio ambiente, quando estas forem descartadas em aterros sanitários ou locais não apropriados.
Para informações sobre manuseio, segurança, proteção individual, primeiros socorros, favor consultar a FISPQ (Folha de Informações de Segurança 
do Produto Químico) disponível no site da Quattor  Petroquímica S.A.

Emissão: Fevereiro/2010

Esta ficha é cópia da ficha do fabricante, fornecida de boa fé pela Activas, somente como informação. A mesma está sujeita a alterações pelo fabricante sem prévio aviso.

Na aquisição do produto, acompanha o laudo/lote atualizado. www.activas.com.br

Considerações Finais:

PROPRIEDADES

Físicas

Índice de Fluidez (190ºC/2, 16kg)

Densidade

A

Tensão de Escoamento

Tensão de Ruptura

Módulo de Flexão (Young)

BResistência ao Stress Cracking - ESCR

Térmicas

Temperatura  de Amolecimento Vicat (10n/120ºC/h)

 Mecânicas em placa

VALOR UNIDADE MÉTODO ASTM

7,0

0,954

28

42

1256

95

128

 g/10min 

 g/cm³ 

 Mpa 

 Mpa 

MPa 

h/50%F

ºC

D-1238

D-792

D-638

D-638

D-638

D-1693

D-1525


