Firma SOFTER S.p.A istnieje od 1980 r. i jest wiod¹cym
w³oskim producentem mieszanek termoplastycznych, której
portfolio zawiera zarówno elastomery termoplastyczne (TPV
„FORPRENE”, SEBS „LAPRENE”, SBS „SOFPRENE”, TPO
„FORFLEX”, mod. TPU „SOFPUR”, mod. Bitumen PAVPRENE,
infill „FORGRIN”) jak i in¿ynieryjne materia³y
termoplastyczne (PP, PS, SAN, PC, ABS, PC/ABS, PPOm,
PA). G³ówne ga³êzie przemys³u, do których dostarczane s¹
produkty firmy SO.F.TER to: przemys³ samochodowy,
budownictwo i konstrukcje, sprzêt gospodarstwa
domowego, przemys³ elektryczny i elektroniczny, sport i
wypoczynek oraz obuwie i wiele innych. G³ówny zak³ad
produkcyjny mieœci siê w FORLI (W³ochy) wyposa¿ony w
nowoczesne linie produkcyjne posiadaj¹ce zdolnoœæ
produkcyjn¹: 500 ton/dziennie. Laboratoria badawcze i
kontroli produkcji zapewniaj¹ w³aœciw¹ jakoœæ, ale przede
wszystkim podsuwaj¹ ¿¹dane rozwi¹zania na bazie ró¿nych
polimerów dla oczekiwanych wymagañ. Odpowiednio
zorganizowane doradztwo techniczne i kontakt z klientami gwarantuj¹ w³aœciwy dobór
materia³ów dla ustalonych zastosowañ.
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Jesteœmy rodzinn¹, prywatn¹ firm¹ dzia³aj¹c¹ na rynku polskim (od 1990 roku)

F O R P R E N E (TPV)
Jest to gatunek elastomeru termoplastycznego ze zró¿nicowanym udzia³em komponentów
elastomerycznych. Forprene jest opatentowany i produkowany wy³¹cznie przez firmê
So.F.TER. S.P.A. Poliolefinowy materia³ wyjœciowy t.j. polipropylen (plastomer) i EPDM
(elastomer) zapewniaj¹ Forprene wysok¹ elastycznoœæ i odpornoœæ na substancje
chemiczne. Oferowane, dostêpne twardoœci: od 20Sha do 60ShD. Forprene przetwarzany
na klasycznych maszynach stosowanych w przemyœle tworzyw sztucznych zachowuje dobre
w³aœciwoœci mechaniczne. Olefinowa baza zapewnia Forprene bardzo dobr¹ odpornoœæ na
warunki atmosferyczne i substancje.

a tak¿e czeskim, s³owackim i wêgierskim. Prowadzimy dzia³alnoœæ przedstawicielsk¹,

L A P R E N E (SEBS)
Laprene jest stosowany w tak zró¿nicowanych dziedzinach jak budownictwo, sprzêt
gospodarstwa domowego, elektrotechnika, motoryzacja i sport. Laprene bêd¹ce
kopolimerem blokowym typu S/EB/S nale¿y do wymienionej wy¿ej rodziny materia³ów
³¹cz¹cych w sobie w³asnoœci elastyczne etyleno-butylenu z ³atwoœci¹ przetwórstwa
charakterystyczn¹ dla termoplastów.

r SO.F.TER S.p.A. (produkcja elastomerów termoplastycznych

S O F P R E N E T (SBS)
Mieszanki Sofprene-T s¹ wytwarzane w szerokim zakresie twardoœci od 25 ShA a¿ do skali
ShD, o gêstoœciach 0,9 g/cm3. W³asnoœci elastyczne / zarówno przy œciskaniu jak
i rozci¹ganiu / w niskich temperaturach / do - 50°C / i w temperaturze otoczenia s¹ bardzo
dobre. Sofprene-T znajduje zastosowanie w bardzo ró¿nych wyrobach takich jak podk³adki
elastyczne pod meble, maty ³azienkowe, uszczelnienia wewnêtrzne okien, p³etwy
p³ywackie, zabawki, kó³ka, rolki i uchwyty ró¿nych rodzajów, niektóre elementy wnêtrza
pojazdów
S O F P R E N E (SBS)
Sofprene jest nazw¹ handlow¹ zwi¹zków SBS (styren - butadien - styren) specjalnie
opracowanych przez firmê SO.F.TER dla potrzeb przemys³u obuwniczego. Szeroka gama
zwi¹zków opracowanych w oœrodku badawczo-rozwojowym SO.F.TER. mo¿e zaspokoiæ
wszelkie wymagania rynkowe. Kauczuki termoplastyczne SBS s¹ wyj¹tkowo elastyczne.
Cechê tê zawdziêczaj¹ szczególnej strukturze "blokowej", w której "obszary" styrenowe
wystêpuj¹ naprzemiennie z "obszarami" polibutadienowymi.
F O R F L E X (TPO)
Elastomer termoplastyczny o nazwie Forflex jest wytworzony z heterofazowej mieszaniny
sk³adaj¹cej siê z elastomeru amorficznego i fazy krystalicznej, obydwu bazuj¹cych na
poliolefinach. Dziêki tej kompozycji uzyskuje siê w³asnoœci elastyczne w gotowych
wyrobach w temperaturach 70 - 80°C, a w temperaturach wy¿szych uplastyczniaj¹c ca³¹
jego masê otrzymujemy reologiczne w³asnoœci plastyczno-p³ynne.
Ten typ mieszaniny klasyfikowany jest oznaczeniem TPO.

handlow¹ i dystrybucyjn¹, wspó³pracuj¹c z wieloma producentami krajowymi
i zagranicznymi. Jesteœmy wy³¹cznym przedstawicielem i dystrybutorem uznanych
na œwiecie firm:
r PMG S.p.A. (produkcja mieszanek gumowych)

oraz termoplastycznych materia³ów technicznych)
r Epaflex Polyurethanes (produkcja termoplastycznych poliuretanów,
systemów poliuretanowych, prepolimerów)
r Sovere S.p.A. (produkcja granulatów PCW, zarówno twardych jak i miêkkich)
Nasze wieloletnie doœwiadczenie w bran¿y tworzywowo-gumowej pomaga w szybkim
i trafnym doborze odpowiednich surowców dla danej aplikacji. Wraz z naszymi w³oskimi
partnerami opracowujemy dla klientów indywidualne rozwi¹zania, które pozwalaj¹ na
optymalne wykorzystanie surowców w produkcji tak aby efekt zawsze by³
w 100% zadawalaj¹cy.

PRODUZIONE MESCOLE GOMMA
PRODUKCJA MIESZANEK GUMOWYCH

S.p.A.

Firma PMG rozpoczê³a swoj¹ dzia³alnoœæ jako producent mieszanek gumowych w 1976 r.
Zdoby³a szerokie doœwiadczenie w dziedzinie mieszanek tradycyjnych i mieszanek na bazie
elastomerów specjalnych stosuj¹c w wykonawstwie najnowsze urz¹dzenia i osi¹gniêcia
technologiczne. Dziœ PMG jest wiod¹c¹ firm¹ na rynku w³oskim w produkcji mieszanek
gumowych i jedn¹ z bardziej licz¹cych siê w Europie.
Firma PMG posiada cztery zak³ady produkcyjne:
· CENATE SOTTO (W£OCHY)
· TRESCORE (W£OCHY)
· POGNANO (W£OCHY)
· TIMISOARA (RUMUNIA)

Oferta produktowa:
· Systemy poliuretanowe obuwnictwo -filtry i uszczelnienia
· Termoplastyczny poliuretan (TPU) EPAMOULD, EPALINE (GATUNEK DO WYT£.)
· Termoplastyczny poliuretan (TPU) EPASKIN
· Termoplastyczny poliuretan (TPU) EPACOL
Systemy Poliuretanowe
OBUWNICTWO
Systemy poliuretanowe EPAFLEX POLYURETHANES znajduj¹ zastosowania w ró¿nych
dziedzinach produkcji. S¹ dostêpne w odmianach dwu lub trójkomponentowych,
o w³asnoœciach opartych o wymagania klienta i gwarancj¹ trwa³oœci w czasie.
FILTRY I USZCZELNIENIA
Wytrzyma³oœæ, przyczepnoœæ, wszechstronnoœæ zastosowañ. Systemy poliuretanowe
EPAFLEX s¹ opracowane dla zagwarantowania maksymalnej trwa³oœci w czasie.

Ka¿dy z wymienionych zak³adów posiada w pe³ni wyposa¿one laboratorium.
Oferta PMG S.p.A. obejmuje m.in.:
-mieszanki fluorowe
-mieszanki akrylowe
-mieszanki silikonowe
-mieszanki nitrylowe
-mieszanki z uwodornionym nitrylem
-mieszanki chloroprenowe
-mieszanki etylenowo-propylenowe
-oraz na bazie innych kauczuków

Firma EPAFLEX S.p.A. swoj¹ dzia³alnoœæ rozpoczê³a w latach 90-tych i od pocz¹tku
notuje dynamiczny rozwój. Firma mieœci siê w regionie Vigevano w mieœcie Cassolnovo.
Specjalizuje siê w produkcji termoplastycznych poliuretanów (TPU),
systemów poliuretanowych (PU) i prepolimerów (MDI). G³ównymi odbiorcami produktów
firmy EPAFLEX jest przemys³ obuwniczy (podeszwy, wierzchniki, fleki, itp.),
przemys³ motoryzacyjny (filtry powietrza, itp.), przemys³ sportowy,
produkcja detali technicznych.

(FKM, FPM)
(ACM)
(VMQ, PVMQ)
(NBR)
(HNBR, HSN)
(CR)
(EPDM)
(ECO, CO, EAM, EACM, FVMQ, AU, SBR, NR, IR,
CSM, FFKM, TFE/P), etc.

Termoplastyczny poliuretan (TPU) EPAMOULD
Granulaty TPU firmy EPAFLEX pozwalaj¹ uzyskaæ bardzo szerok¹ gamê zastosowañ
gwarantuj¹c sta³¹ niezmienn¹ jakoœæ. Nazwa handlowa TPU firmy
EPAFLEX to EPAMOULD. EPAMOULD wyró¿nia siê sta³¹ jakoœci¹ w zastosowaniach
technicznych i mechanicznych, dla zakresu twardoœci od 68oShA-70oShD.
EPAMOULD jest tak¿e wspó³mieszalny z innymi polimerami. Istnieje mo¿liwoœæ
wyboru pomiêdzy typem EPAMOULD typu poliestrowego lub polieterowego
zale¿nie od póŸniejszych zastosowañ (technologia wtrysku, powlekanie, wyt³aczanie).

Aktualizowana wiedza technologiczna i reformowana techniczna struktura organizacyjna
pozwalaj¹ oferowaæ rozwi¹zania indywidualne i nowoczesne w po³¹czeniu z ci¹g³ym
doskonaleniem produkcyjnym i jakoœciowym.
Firma PMG wytwarza z powodzeniem mieszanki o wysokim poziomie technologicznym.
Proces produkcyjny jest oparty na nowoczesnych rozwi¹zaniach, które pozwalaj¹ ten proces
w pe³ni kontrolowaæ w realnym czasie. Zastosowanie odpowiednich linii wytwarzaj¹cych
mieszanki przy u¿yciu wyselekcjonowanych surowców s¹ gwarancj¹ wyrobu finalnego
o sta³ej wysokiej jakoœci, najwy¿szej czystoœci i w cenach konkurencyjnych.

www.pmgcompounds.pl

Firma Sovere dzia³a od 30 lat na rynku tworzyw i jest jedn¹ z wiod¹cych firm produkuj¹cych
granulat PCW, zarówno sztywny jak i plastyfikowany, przeznaczony do wyt³aczania,
formowania wtryskowego i rozdmuchiwania. Firma Sovere dostarcza najwy¿szej jakoœci
produkty dla ka¿dego rodzaju przemys³u stosuj¹cego PCW: przemys³ obuwniczy, rolniczy,
budowlany, meblarski, samochodowy oraz wiele innych.
· MICROTECH (granulat PCW opatentowany przez Sovere)
Microtech jest technologi¹, która pozwala na wykorzystanie ró¿nych polimerów
z jednoczesnym obni¿eniem gêstoœci, utrzymuj¹c najlepsze w³asnoœci fizyczne
i mechaniczne produktu. Microtech pozwala na wytwarzanie ró¿norodnych wyrobów, dla
których dotychczas istnia³ ograniczony wybór materia³ów. Mo¿liwoœci zastosowañ s¹
niezwykle szerokie: podeszwy obuwnicze, profile, uszczelnienia, rury, izolacje, odbojniki,
wyk³adziny.
· RUBFLEX (granulat PCW opatentowany przez Sovere)
Produkty RUBFLEX ³¹cz¹ w sobie charakterystykê Microtechu i efektu gumy wulkanizowanej.

