
GRANULATY
I MIESZANKI PVC

Firma Gamrat S.A. zajmująca się przetwórstwem tworzyw sztucznych specjalizuje się również 
w produkcji granulatów i mieszanek z PVC do zastosowania przede wszystkim w branży budowlanej, 
a dzięki możliwości dodatkowej stabilizacji UV znakomicie nadają się do produkcji wyrobów 
przeznaczonych do zastosowań zewnętrznych. 

Oferujemy granulaty i mieszanki w kolorze naturalnym, białym, czarnym, ciemnobrązowym, 
jasnobrązowym, grafitowym, niebieskim, zielonym, szarym, miedzianym oraz srebrnym. Istnieje 
jednak możliwość indywidualnego doboru kolorów lub parametrów na życzenie klienta. 

Nad kontrolą jakości surowców oraz krytycznych parametrów wyrobów czuwa Laboratorium 
Centrum Jakość, co pozwala nam na uzyskanie wysokiej jakości produktu o jednolitych wymia-
rach, kształcie i barwie.
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PLASTIGAM

T-R
Granulat twardy do wytłaczania z PVC, stosowany przede 
wszystkim w branży budowlanej, a dzięki możliwości doda-
tkowej stabilizacji UV znakomicie nadaje się do produkcji 
wyrobów przeznaczonych do zastosowań zewnętrznych.

T-W
Granulat twardy PVC do formowania wtryskowego posiada 
szerokie zastosowanie w różnych branżach przemysłowych. 
Jego właściwości pozwalają na wytwarzanie skomplikowanych 
kształtów. W swoim składzie zawiera stabilizatory UV, dzięki 
czemu można z niego formować wyroby narażone na czynniki 
zewnętrzne.

BLENDIGAM

T, M, S
Mieszanki dry blend T, M, S w zależności od rodzaju, 
posiadają takie same właściwości jak wytworzone z nich 
granulaty. Polecane są  szczególnie do wytłaczania profili 
technicznych i wszędzie tam, gdzie nie jest wymagana ich 
zgranulowana postać. 

WST
Mieszanka wysokostabilna jest otrzymywana z PVC oraz 
stabilizatorów.  Służy do czyszczenia oraz konser-
wacji układów plastyfikujacych wtryskarek i wytłaczarek. WST 
z powodzeniem może być wykorzystywana jako mieszanka 
postojowa podczas przestojów pro-
dukcyjnych, zmiany asortymentu lub koloru.

M
Granulat miękki PVC nadaje się do wytwarzania elastycznych
i giętkich wyrobów. W zależności od pożądanych parametrów 
i stopnia twardości, granulat może być używany do produkcji 
różnego rodzaju węży, osłon i innych miękkich wyrobów.

S
Granulat specjalny PMMA nadaje się zarówno do wytłacza-
nia, jak i do formowania metodą wtrysku. Może być 
przeznaczony do wytwarzania profili technicznych w różnych 
branżach. Granulat posiada bardzo dobrą odporność na 
promieniowanie UV, dzięki czemu jest szczególnie polecany 
do wytwarzania wyrobów narażonych na działanie czynników 
zewnętrznych. 
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