
SIMONA® PE многослойни плоскости – ефективна защита срещу емисии 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Предимства при преработката на многослойни плоскости за резервоари 
Предимствата на РЕ многослойните плоскости се основават не само на характеристиките на продукта, но и на предимствата по отношение 
на разходите за производство и логистика. Дълбоко изтеглените резервоари се отличават с по-ниско тегло и по-голям обем в сравнение с 
формованите чрез издуване резервоари. Те обаче дават възможност и за по-гъвкави производствени и машинни концепции, тъй като 
процесът на дълбоко изтегляне не е зависим от машини в такава степен, както формоването чрез издуване. Поради това според 
количеството има възможност за единични решения, интегрирани в линията машини или ротационни машини. При производството на 
резервоари на място в монтажните заводи вече не е необходимо транспортирането на готовите резервоари с кораб с техния въздушен обем, 
а само на палети с изрязани до крайните размери плоскости.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Продуктова програма 
 
SIMONA®PE многослойни плоскости 
 
Материал PE-HD, EVOH-бариерен слой 
Цвят Покривни слоеве черен или натурален (по запитване и в цвят) 
Дебелина 3 – 10 мм 
Ширина Максимум 2400 мм 
Строеж на слоевете 5-7 слоя, с вариращи дебелини на слоевете 
Дебелина на EVOH-слоя 2-10% от общата дебелина 
 

Други комбинации на материалите следва да се проверяват технически за всеки отделен случай 
 
 
 

 

РЕ многослойните плоскости са полиетиленови плоскости с бариерен слой. 
Благодарение на изолиращия ефект на слоя EVOH (модифициран полиетилен под 
формата на етил-винил-алкохол) спрямо газове и пари и на превъзходните свойства на 
дълбоко изтегляне на полиетилена се проправят нови пътища за производството на 
резервоари за горива. Освен това отличното бариерно действие на EVOH-слоя по 
отношение на въглеводород допринася и за възможността за достигане на максимални 
прагове на емисиите за горивни резервоари. 
 
РЕ многослойните плоскости се състоят от два външни слоя от високомолекулен 
полиетилен, последвани от два слоя смлян материал. Като бариера действа 
изолиращият слой от етил-винил-алкохол (EVOH) с двустранен слой от свързващо 
вещество. Многослойната плоскост се произвежда по метода на коекструзия до 
максимална ширина от 2400 мм. От нея по термичния метод могат да бъдат 
изработени резервоари. Тук от особено предимство е благоприятното бариерно 
действие на материалите: то допринася за сигурното ограничаване на ниските 
максимални емисионни прагове за горивни резервоари.   
 

Специфични характеристики 
 
§ Бариерно действие спрямо газове и аромати 
§ Корозионна устойчивост 
§ Висока жилавост и добра твърдост 
§ Нечувствителност към удар 
§ Физиологична благонадеждност 
§ Температурен диапазон на използване от -50° С до +80° С 
§ Отлични характеристики на дълбоко изтегляне 
§ Машинно заваряеми без загуба на бариерното действие 
§ Отлично съотношение между цена и резултати 

 


