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Policomplex representa em Espanha e Portugal a empresa italiana AGIPLAST,

especialista em plásticos de engenharia para praticamente qualquer setor do mercado.
Lider em materiais baseados em PA12, PA11, PEBA e PVDF
AGIPLAST é uma empresa lider mundial na composição de plásticos de engenharia de alto
rendimento. A partir dos seus departamentos comerciais em todo o mundo, Agiplast oferece uma
presença global para desenvolver novos mercados, colaborar com os seus clientes e propor o
melhor serviço e suporte técnico.
As nossas marcas comerciais são:
link para visitar

Website AGIPLAST

Exemplo: aplicações automoção, material desportivo, industrial,
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A Policomplex representa em Espanha e Portugal a empresa Chinesa YUNNAN YUNTIANHUA.
A nossa RESINA ACETALICA COPOLIMERO (POM) YUNCON é produzida pela empresa Yunnan
Yuntianhua Co. Ltd, maior produtor da China desta resina com uma capacidade de produção
>100.000 Ton/ano.
Esta resina oferece como principais características:

- Boa estabilidade dimensional
- Boas propriedades eléctricas
- Boa resistência à fadiga
- Boa resistência à abrasão Alta dureza e rigidez
- Resistência a bactérias
- Boa resistência química
Também dispõe das seguintes certificações:
- REACH
- SVHC
- RoHS
- FDA para contacto com alimentos
- UL comportamento à chama
- NSF/ANSI Stand. 61 contacto com água potável
Dispomos nos nossos armazéns de stock permanente com posibilidade de abastecimento imediato:
- Graus para injecção de fluidez 9 a 27
- Grau para extrusão de fluidez 2,5
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A Feira lider para a industria do plástico e de
borracha
Fonte: Policomplex S.L. - News

A equipa Técnico-Comercial da Policomplex S.L.
Asistiu no passado mês de Outubro a esta feira
internacionalmente reconhecida.
Na feira tivemos a oportunidade de nos encontrarmos
com as nossas representadas, clientes e potenciais
empresas interessadas em introduzir os seus produtos
em Espanha e Portugal em colaboração com a
Policomplex.
A Feira K é a feira mais importante do mundo dedicada ao plástico e à borracha.
Com mais de 3.000 expositores, la Feria K é a plataforma ideal para fazer negocios e estabelecer
contactos.
As principais empresas das industrias de plástico e de borracha apresentam toda a gama de
prestações do sector ao máximo nivel internacional.

MEDICAL COMPOUNDS
Fonte: Francesco Franceschetti Elastomeri - News

A nossa representada Francesco Franceschetti Elastomeri dispõe de uma “Sala branca” certificada
pela norma ISO 13485.
Todos os compostos para o sector médico MARFRAN.MED
São produzidos sob um ambiente controlado, altamente
Automatizado e sujeitos a procedimentos totalmente limpos,
Cumprindo a USP CLASS VI, ISO 10993 a a European
Pharmacopeia.
FFE abastece o sector médico, mantendo uma qualidade
de contacto, apoiando os clientes com assistência técnica
e desenvolvendo novos materiais segundo as aplicações requeridas.
FFE concentrará os seus esforços neste sector durante 2017-2018, apoiando-se na sua experiência de
mais de 20 anos no mundo dos Elastomeros Termoplásticos TPE.
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