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Érdekességek és új termékek az NPE kiállításon 

 
Észak-Amerika legnagyobb műanyagvására az NPE, amelyet ez évben Floridában, ápri-
lis 1–5. között tartottak meg. A nemzetközivé és a kiállítás mellett „show”-vá alakult 
rendezvény eseményeiből és termékeiből mazsoláztunk ki néhányat. 
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Egy nagyobb, legalább a kontinensre kiterjedő fontosságú műanyag-kiállításra a 

gyártók mindig gondosan felkészülnek, és már előzetesen beharangozzák azokat az új 
termékeiket, amelyeket első ízben egy ilyen nagy nyilvánosságot biztosító eseményen 
mutatnak be. Ilyen az USA-ban az NPE, amely három betű kezdetben a „National 
Plastics Exhibition” vagy „National Plastics Expo” elnevezést képviselte. Időközben 
ez a háromévente megrendezett nagy műanyagipari bemutató nemzetközivé terebélye-
sedett, és már a 2009-es chicagói rendezvény is az „The International Plastics 
Showcase”nevet viselte, de az NPE jelzést logóként megtartották. Az idei Orlandoban 
(Florida) 2012. április 1–5. között zajlott.  

A kiállításon a termékek megtekintése mellett sokféle bemutatón, konzultáción, 
előadáson lehetett részt venni. A következőkben ezekből mutatunk be néhányat.  

Egy neves feldolgozók „álomcsapatának” bemutatója a távjavításról 

Hét jó nevű független műanyag-feldolgozó szövetkezett arra, hogy távoli fröccs-
öntő üzemek számára azok kérésére térítés ellenében távjavító szolgáltatást nyújtson. 
Az „álomcsapat” közös moldingHEP.com weboldalán érhető el. A NPE-en két alka-
lommal is bemutatták módszerüket. Az érdeklődés óriási volt.  

A két demonstráción két különböző fröccsüzemet mutattak be. Az első egy köze-
lebbről nem azonosított észak-arizonai üzem volt, amelynek tulajdonosa hozzájárult 
ahhoz, hogy webkamerával az üzem minden sarkába „bekukkanthassanak”. A másik 
távjavítást egy kaliforniai üzemben végezték.  

A Dow Chemical csomagolási üzletágának új anyagai 

A Dow Chemical Co. egyik újdonsága az Elite AT márkanevű polietiléncsalád, 
amelyet a Dow Insite technológiájára épülő, szabadalmaztatott poszt-metallocén tech-
nológiával szintetizálnak. Az Elite AT polietiléneket elsősorban az élelmiszeripari fóli-
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ák gyártóinak ajánlják, de más ipari vagy fogyasztási cikkek csomagolására alkalmas 
fóliák is készíthetők belőlük. A fóliák lehetnek magasabb igényeket kielégítő, könnyen 
hegeszthető, zsugorodó vagy nyújtható változatok, optikai tulajdonságaik, szívóssá-
guk, merevségük, feldolgozhatóságuk, organoleptikus tulajdonságaik a felhasználó 
igényei szerint módosíthatók. A fóliák egyaránt felhasználhatók vízszintes vagy függő-
leges formázó-töltő-lezáró gépeken.  

A cég bemutatta a kiállításon PE- és PP-alapú Sealution peel polimerjeinek újabb 
változatát, a Sealution 210 peel polimert. Az ezekből készített fóliák hosszú ideig és 
magasabb hőmérsékleten is megőrzik jó tapadóképességüket, és alkalmasak száraz 
élelmiszerek csomagolóeszközeinek bélelésére, lefejthető átlátszó dobozfedelek készí-
tésére, átlátszó réteg laminálására. Egy ilyen laminátumréteg megvédi a csomagoló-
eszközt a sérüléstől, a szilánkos töréstől, a melegen töltött edényt a tapadóssá válástól. 
Mivel alapanyaguk poliolefin, a PE és PP csomagolóeszközökkel együtt újrafeldol-
gozhatók.  

A Dow bemutatta Mor-Free L márkanevű oldószermentes laminátumragasztóját, 
amellyel növelhető a laminálás termelékenysége és csökkenthetők a laminált rendszer 
gyártási költségei. Alkalmazásával könnyebbé válik a csomagolóeszközök összeállítá-
sa. Az ezzel ragasztott csomagolóeszközök a száraz élelmiszerektől a sokkal több 
gonddal járó nedves élelmiszerekig használhatók, de vegyszerálló csomagolásként is 
megfelelnek.  

Síkfóliák gyártásához, a csomagolóipar számára fejlesztették ki a HDPE DMDA 
8810 jelű polietilént, amely kevésbé szennyezi a hűtőhengereket, ezért ritkábban kell 
leállni a hengerek megtisztítása miatt. A fólia szélei az alapanyag jobb tulajdonságai 
következtében épebbek, ezért keskenyebb csíkot kell a fólia két szélén levágni.  

Styrolution, az új globális PS-gyártó 

A BASF SE sztirolrészlege és az Ineos csoport 2011 októberében közös vállala-
tot alapított Styrolution Group GmbH néven. A globális cég központja Frankfurtban 
van. Az remélik, hogy Észak-Amerikában a polisztirolok iránti igények a következő 
néhány évben néhány százalékkal növekednek, mert itt a PS olcsóbb, mint a PP. Euró-
pában a PS helyzete várhatóan nem változik, mert itt a PS árban nem előnyösebb a 
PP-nél. Ázsiában – mindenekelőtt Kínában és Indiában – erősebb növekedésre számí-
tanak. 

Az NPE-re a Styrolution egy új ütésálló polisztirolt hozott, amelyekből magas 
fényű, grafikával díszített étkészletek, tálalóedények készíthetők. A polimer önmagá-
ban vagy kristályos polisztirollal keverve dolgozható fel.  

A cég új terméke egy új, hőálló Terluran ABS, ezt gépkocsik belsejébe és külső 
felületére szánt alkatrészek gyártására ajánlják. A General Motors már elfogadta az új 
alapanyagot. 

Három olyan PS típust is bemutattak, amelyek elhasználódott PS gyártmányok-
ból visszanyert 25% reciklátumot tartalmaznak.  
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Néhány új poliamid 

A BASF csoport New Jersey-i vállalata (Florham Park) többféle új Ultramid po-
liamidot mutatott be a kiállításon. Az Ultramid HFX-et az elmúlt évben kezdték for-
galmazni, és festékszórók vékony csövét, továbbá olaj- és gázipari vállalatok vastag 
csöveit gyártják belőle. Ezt a típust a BASF Tennessee-i (Spárta) és mexikói (Altami-
ra) üzemében állítják elő. Az Észak-Amerikában fellendült kutatás az olaj- és gázlelő 
helyek után keresetté tette ezt a poliamidtípust.  

A cég 40–60% hosszú üvegszálas poliamidokat is tavaly vitt a piacra. Baltanye-
leket és más, nagy ütésállóságot és szívósságot igénylő termékeket készítenek belőlük. 

Ultramidból a közelmúltban kezdtek Ford-250 és Ford-350 típusú terepjárókba 
olajteknőket készíteni öntött alumínium helyett, amitől a teknőmodulok 50%-kal köny-
nyebbek lettek. Fűnyírókhoz magas fényű rácsokat, egy elektromos gépkocsihoz 
(Chevy Volt) akkumulátortálcát ugyancsak Ultramidból gyártottak. A Mercedes-Benz 
Ultramidból keréktárcsát fejlesztett ki, amely 30%-kal könnyebb a fémtárcsánál.  

Megjelent a kiállításon a BASF Ultradur márkanevű poli(butilén-tereftalát)-ja is.  
Az olaszországi (Bergamon) központú Radici Group észak-amerikai vállalata, a 

Radici Plastics USA (Wadsworth, Ohio) három már forgalomban lévő poliamidtípust 
mutatott be, mindhárom a Radilon márkanevű PA-család tagja.  

A legújabb, fröccsöntésre és extrudálásra is alkalmas változat ún. öko-
fenntartható (öko-sustainable) típus, amely 610 alapú poliamid, és 60%-ban megújuló 
forrásból, elsősorban ricinusmagból és más növényekből származó szebacinsavból 
állítják elő. Ennek a polimernek kiemelkedő a vegyszerállósága, és olcsóbb, mint a 
standard PA 612. Ezt a PA-t a cég bergamoni üzemében gyártják.  

A Radici cég új kínálatában szerepel egy hőálló PA 66 is. Ezt az autógyártás 
számára fejlesztették ki, és azt remélik tőle, hogy lehetővé teszi a motor méreteinek 
csökkentését és élettartamának meghosszabbítását. Fúvóformázásra és fröccsöntésre is 
alkalmas. 35% üvegszálat tartalmazó változata a poli(fenil-szulfid)-ot helyettesítheti. 

A harmadik bemutatott új termék fémek helyettesítésére használható, erősen töl-
tött PA 6 vagy 66.  

A DuPont cég előadása a fenntartható fejlődésről 

Az egész NPE-t áthatotta a környezet szempontjainak érvényesítése. Ennek egyik 
mozzanata volt a DuPont cég előadása, amelyben az előadó a műanyagok gyártásában 
és feldolgozásában a holisztikus szemlélet fontosságát hangsúlyozta, amelynek elen-
gedhetetlen része az a törekvés, hogy valamennyi szereplő saját és vásárlói tevékeny-
ségében is csökkentse működésének „szenes lábnyomát”. Az első lépés, hogy minden-
ki rendbe tegye saját üzemét. Ezt az energiafelhasználás, az emisszió, a vízfelhasználás 
és a szennyvízkezelés, továbbá a hulladékképződés és –kezelés felülvizsgálatával kell 
kezdeni. A DuPont cég pl. épületfelújítási részlegének tevékenysége révén teljesen 
megszüntette a hulladéklerakást. A saját gyártmányú Fusebond típusú etilénkopo-
limerek visszanyert anyagát pedig csövek és palackok anyagába dolgozza be.  
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A környezettudatosabb műanyaggyártás terjedésének jele a biopolimerek fejleszté-
se és növekedő száma. A DuPont Biomax Strong márkanevű adalékával javítja a politej-
sav (PLA) feldolgozhatóságát, és ezáltal 30% energiát takarít meg. A cég „Bio-
Preferred” tanúsítvánnyal rendelkező terméke a Susterra propándiol, amelyet az USDA 
(az USA mezőgazdasági minisztériuma) 100%-os biobázisú terméknek minősített. Ez a 
gyártmány a poliuretángyártásban és a légi járművek jégtelenítéséhez használt petrol-
kémiai glikol alternatívája lehet. Biobázisú polimer a cég Hytrel RS termoplasztikus po-
liésztere is, amelyhez megújuló forrásból származó poliolt használnak.  

Brazíliában komolyan gondolják 

Brazíliában komolyan gondolják, hogy a jövő a „zöld” polimereké. A brazíliai 
központú petrolkémiai óriás, a Braskem SA annyira bízik a cukornádalapú zöld polie-
tilén sikerében, hogy gyártására Mexikóban a Grupo Idesa SA de CV csoporttal közös 
vállalatot létesít. A cég képviselője a kiállításon adott interjújában beszámolt arról, 
hogy a polietilén iránt elsősorban a csomagolóanyag-gyártás érdeklődik, a legnagyobb 
igény Ázsiában van, de az USA-ban is egyre többet rendelnek belőle. 200 ezer tonna 
évi kapacitású brazíliai üzeme már több mint fél kapacitással dolgozik, és egy második 
gyár létesítéséről is gondolkodnak. Foglalkoznak a zöld PP előállításával is, erre kísér-
leti üzem épül.  

A mexikói közös vállalat, az Ethylene XXI éves kapacitása teljes elkészülte után 
1 millió tonna PE-HD és PE-LD lesz, és ennek megfelelő mennyiségű etilént is gyár-
tanak majd itt. A gyártás indítását 2015 közepére tervezik.  

A Braskemnek az USA-ban is van PP-gyártása. Mióta megvásárolta a Sunoco. 
Inc. és a Dow Chemical Co. PP-gyártását, az USA egyik legnagyobb PP-termelőjévé 
vált. 

Az NPE-n több feldolgozó a Braskem alapanyagaival működtette kiállított be-
rendezéseit. A Bekum America Corp. a zöld PE-ből fújt palackokat, a Davis Stan-
dard ugyanebből a polietilénből fóliát öntött, a BMB Spa nagy folyóképességű PP-t 
fröccsöntött, a Boy Machines Inc. ugyancsak PP-ből átlátszó szemüvegkereteket ké-
szített, a Milacron LLC pedig átlátszó random PP kopolimerből háztartási eszközök 
fedelét gyártotta. 

Kína is zöldül 

Kína is részt akar venni a biodegradálható polimerek gyártásában. Egy még ke-
véssé ismert polimer, a poli(butilén-szukcinát) (PBS) és kopolimerjei gyártására vállal-
kozott, és jelenleg ennek a biodegradálható polimernek a legfőbb gyártója, amelynek 
gyártási kapacitását tovább kívánja növelni. Termelésének legnagyobb részét Észak-
Amerikába szándékozik exportálni. Az USA jelenlegi importja kb. 100 ezer tonna/év.  

A China New Materials Holding Ltd (Zibo) a PBS gyártásának teljes vertiku-
mát felöleli. A kopolimereket [PBS-koadipát (PBSA), PBS-kotereftalát (PBST), PB-
adipát-kotereftalát(PBAT)] közvetlenül az USA feldolgozóihoz irányítja. Jelenlegi 
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gyártókapacitása 25 ezer t/év. A kínai cég maga állítja elő a gyártáshoz szükséges 1,4-
butándiolt is. A PBS bioforrásból és petrolkémiai vegyületekből is előállítható, az 
előbbi a piac számára egyelőre drága. Az USA-ban a vásárlók azonban a petrolkémiai 
alapon gyártott polimereket nem tartják annyira „zöldnek”, mint a megújuló forrásból 
származókat.  

A PBS adipátkopolimerjét (PBSA) a Guangzhou-i (európai nevén Kanton) bázisú 
Kingfa Science & Technology is gyártja, kapacitása 30 ezer t/év, de ezt 60 ezer t/év-
re akarják növelni. 90%-át Európába szánják, ahol zacskókat, hordtáskákat. játékokat, 
étkezőedényeket készíthetnek belőle.  

A Xinfu Pharmaceutical Co. Ltd.(Hangzhou vagy Hangcsou) PSB-gyártó ka-
pacitása 13 ezer t/év, termelésének felét Európába szállítja.  

Európában a BASF SE gyárt PBAT-t, kapacitása 75 ezer t/év. 
A kínai kormány nagy lehetőségeket lát a 100%-ban biodegradálható polimerek 

exportjában, ezért adóengedményekkel és más kedvezményekkel támogatni fogja ezek 
gyártását.  

Bio-poliuretán 

A Lubrizol Corp. (Wickliffe, Ohio, USA) egy új poliuretángyantát állított elő 
saját biogyantájából és az elmúlt évben megvásárolt spanyol Merquinsa cég hőre lá-
gyuló poliuretánjából. Az új biobázisú TPU megújuló forrásból származó része 20–
90% között lehet. Ezeket a gyantákat szabadidőcikkek, elektronikai eszközök és szállí-
tási eszközök gyártásához ajánlják.  

A Lubrizol cég az NPE-n egy új hidrofób lágy poliuretánt is bemutatott (márka-
neve Tecothane). Ezt orvosi és egészségügyi alkalmazásra szánják, pl. újszülöttek táp-
lálására szolgáló csövek készítésére. A polimernek nagyon jó a vegyszerállósága. Az 
új színes Isoplast márkanevű TPU-kat ugyancsak a gyógyászat figyelmébe ajánlják, 
azonban a fehér színű anyag implantátumokban nem alkalmazható. Adalékokat is be-
mutattak, amelyek növelik a színerősséget és a bevihető töltőanyag mennyiségét.  

Hőre lágyuló sztirol blokk-kopolimer elasztomerek 

Bizonyos elasztomerek nagyon síkossá, nehezen kezelhetővé válnak, ha nedve-
sek lesznek. Néhány új sztirol/etilén-butilén/sztirol blokk-kopolimerrel (SEBS) elke-
rülhető ez a kellemetlen jelenség.  

A Rhode Island-i központú Teknor Apex egyesült királyságbeli üzemében 
(Oldbury, West Midlands) gyártott Monprene márkanevű hőre lágyuló SEBS elaszto-
merek megtartják gumiszerű jellegüket nedves állapotban is, se rugalmasságuk, sem 
mechanikai tulajdonságaik nem változnak. Az elasztomereket 10–45 közötti Shore A 
keménységgel kínálják, és koinjektálásra, kétkomponensű fröccsöntésre, inzert fröccs-
öntésre is alkalmazhatók. Az ezekkel az elasztomerekkel bevont fogantyúk, háztartási 
eszközök, szerszámok, sportszerek nedvesen sem csúsznak, biztonságosan használha-
tók, amit a fejlesztők életszerű helyzetekben ellenőriztek. Egy hagyományos TPE és 
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egy Monprene SEBS súrlódási együtthatójának összehasonlításakor az utóbbin össze-
függő vízréteggel borítva 25%-kal, szappanos vízzel nedvesítve 175%-kal magasabb 
súrlódást mértek, mint a TPE-n. 

A Kraiburg TPE GmbH & Co. KG (Waldkraiburg, Németország) Thermoplast 
W jelzésű elasztomereit ajánlja csúszásmentes felületek kialakítására változatlan me-
chanikai és reológiai tulajdonságok mellett. Az alkalmazott technológia semmiben 
nem változtatja meg a SEBS jellegét, nem észlelhető migráció, nem változik a feldol-
gozhatóság sem a fröccsöntéskor, sem az extrudáláskor. Ez az elasztomer nedves álla-
potban nem válik tapadóssá, amit néhány más típusnál tapasztaltak. A Thermoplast 
elasztomerek jól összeférnek a leggyakrabban alkalmazott műszaki műanyagokkal, pl. 
az ABS-sel (akrilnitril/butadién/sztirol) és a PC-vel (polikarbonát). A 25–60 Shore A 
keménységtartományban kaphatók, FDA jóváhagyással rendelkeznek (élelmiszerrel 
közvetlenül érintkezhetnek). A TPE-k valamennyi jó tulajdonsága jellemző rájuk: sima 
felületet adnak, az alapra jól tapadnak, átlátszóak lehetnek vagy tetszés szerint színez-
hetők.  

Bemutató a Verstraete cég szerszámba helyezhető  
címkéivel 

A belgiumi Verstraete cég (Vliegplein) szerszámba helyezhető címkéivel az 
NPE-n hét fröccsöntő tartott bemutatót. A Negri Bossi 450 g-os poharat, az Engel 
egyliteres fagylaltosdoboz két színű fedelét fröccsöntötte, az Illsemann 250 g-os 
„Eurotubi” csőcsatlakozó rendszert sajtolt, a Toshiba 200 g-os sajtosdobozt, a 
Wittmann fémbevonatú címkéjű vajtartó edényt, a Wetec/Jonwai 700 ml-es ovális 
dobozt és ennek a fedelét, az Arburg nagyobb méretű csomagok kézzel lefejthető 
csomagolását készítette. 

A Verstraete cég naponta 34 millió címkét gyárt, ezek 25%-át Európán kívüli or-
szágokba szállítja. Az USA-ban csak lassan tudott piacot bővíteni, az ottani csomago-
lóanyag-gyártók arra hivatkoztak, hogy a kontinensen nincs helyi elosztó. A címke-
gyártó cég szerint Belgiumból is pontosan, határidőre el lehet küldeni a címkéket a 
világ bármely részébe, de az igények jobb kielégítésére Bostonban irodát nyitott. 

A cég újdonsága a fémmel bevont címke. Nyilatkozata szerint fejlesztésüknek két 
fő irányvonala van: a címkék árának csökkentése és vizuális hatásuk növelése. Az ár-
csökkentést a címkék vékonyításával akarják elérni. A szokásos 70 µm-es vastagságot 
máris 60 µm-re redukálták, de a cél az 50 µm. A vonzó megjelenés első lépése volt a 
fémréteg felhordása a címkére, de újabb grafikák, minták is vannak terveik között. 
Címkéik funkcióit ki akarják egészíteni fényvédő és oxigénzáró tulajdonsággal.  

Megcélozták a nagyobb tartályok címkézését is (1. ábra). Amíg a festékek oldó-
szert tartalmaztak, fémdobozban kellett forgalmazni őket. A vizes festékeket műanyag 
dobozokba is lehet tölteni, ha ezeket fémbevonatú címkékkel vonják be, emlékeztetnek 
a hagyományos termékekre.  

A Verstraete cég nemcsak címkét árul, hanem megtanítja megrendelőit a szer-
számban díszítés fortélyaira és segít kiválasztani a megfelelő címkét.  
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1. ábra Építkezési gittet tartalmazó doboz szerszámban felvitt  
címkével 

 

Címkegyártók kitüntetése egy európai vásáron 

A Brau Beviale 2011 – november 9. és 11. között a Nürnbergi Vásárközpontban 
– az év legfontosabb beruházási javak vására volt a világon az italgazdaság számára. 
Mintegy 1300 kiállító tájékoztatta az ide várt 32 000 szakmai látogatót az italalap-
anyagok, a technológiák, a logisztika és a marketing területén végbement új és további 
fejlesztésekről. Azonban a Brau Beviale jóval több puszta termékszemlénél. A szak-
emberek a világ globális italpiacain történő fejlesztésekkel foglalkozó nemzetközi vé-
leménycsere fórumának is tekintik a szakvásárt, amelynek az a célja, hogy megalapo-
zottan lehessen előkészíteni a beruházási döntéseket. 

A vásáron több, címkével szerszámban díszített terméket díjjal tüntettek ki. Dí-
jazták a csomagolóeszközöket gyártó EPC Superfos cég ízléses címkékkel díszített, 
kézbe simuló EasyDose dobozsorozatát (2. ábra), amelyek közül a háztartásban min-
dig az éppen szükséges méretűt lehet kiválasztani.  

A másik díjazott termék az EPC Superfos cég Superlock elnevezésű élelmiszer-
csomagoló tartálya, amelyben az élelmiszer (pl. savanyúkáposzta, gyümölcsíz) kétszer 
olyan hosszú ideig eláll, mint a hagyományos csomagolóeszközben. Ez az oxigénzáró 
címkének és a zárómembránnak köszönhető. A Superlock csomagolóeszközöket pen-
geéles grafikával forgalmazzák. Ezt a csomagolóeszközt a Világcsomagolási Szervezet 
(World Packaging Organization) nemzetközi zsűrije „2011–2012-es Világsztár” jelző-
vel tüntette ki.  

Kitüntették a Delbrouk cég sörösrekeszét, amelyre a szerszámon belül körkörös 
címkét visznek fel (3. ábra). A rekeszeken a cégnevet eddig legfeljebb az egyik sarok-
ban lehetett feltüntetni. A címke most rengeteg helyet ad a márkanév, a cég neve és 
más tetszőleges információ felvitelére.  

Díjat kapott a Spies and Homann Feinkost cég egy szerszámban felvitt PP-
címkével ellátott kancsója, amelyet a kancsó bonyolult formája miatt értékeltek. Kitün-
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tették a Veriplast cégnél tervezett és az Unilever cég által forgalmazott 3D-s 
margarinosdobozt is (4. ábra), amelyen a doboz fala és a szerszámban felvitt címke 
között vékony gázréteg található. Ez kellemesebbé teszi a doboz tapintását, egyúttal 
lehetővé tette a doboz falvastagságának csökkentését, amivel a gyártó évente 500 kg 
PP-t takarít meg. 

 

 
 

2. ábra Az EasyDose sorozat dobozai, amelyek között mindig meg lehet találni  
a háztartásban tárolandó anyagokhoz legjobban illőt 

 
 
 

 
 

3. ábra A körülcímkézett sörösrekesz 
 

 
 

4. ábra Az Unilever margarinosdoboza 
 

 
Összeállította: Pál Károlyné 

 
Renstrom, R.: Plastics specialists working together on consulting „dream team” = Plastics 
News, 2012. máj. 23. www. plasticsnews.com.  
Caliendro, H.: Dow Chemical packaging division introduces new resin at NPE2012 = Plastics 
Today, 2012. ápr. 5. www. plasticstoday.com 
Esposito, F.: Styrolution sees growth for PS in North America = Plastics News, 2012. ápr. 4., 
www. plasticsnews.com 
Esposito, F.: Radici, BASF present new nylon lineups =Plastics News, 2012. máj. 6., www. 
plasticsnews.com  

www.quattroplast.hu 



Esposito, F.: DuPont urges customers to consider sustainability = Plastics News, 2012. ápr. 4. 
www. plasticsnews. com 
Esposito, F.: Green PE a boon for Baskem = Plastics News, 2012. máj. 23. www. 
plasticsnews. com 
Nina Ying Sun: China ramps up biodegradable PBS capacity = Plastics News, 2012. ápr. 12. 
www. plasticsnews. com 
Esposito, F.: Lubrizol making bioresin push = Plastics News, ápr. 16. www. plasticsnews. 
com 
Copping, B.: Getting a grip advances TPEs = Plastics & Rubber Weekly, 2012. márc. 26. 
www. PRW.com 
Goldsberry, C.: Labels key to IML success demonstrated at NPE = Plastics Today, 2012. ápr. 
11. www. plasticstoday.com 
IML wins at Brau Beviale = European Plastics News, 39. k. 1. sz. 2012. p. 19. 

www.quattroplast.hu 


