Polímeros Especiais e Borrachas Nitrílicas

SBR Resina e SBR Borracha
SBR Resina
Copolímero de alto teor de estireno utilizado para reforçar compostos de borrachas (SBR, EVA, NR, CR, BR, EPDM entre outros). Mantem a
estrutura, alta dureza, alto módulo com boa flexibilidade, oferece boa resistência ao rasgo e à abrasão mantendo a baixa densidade do
composto. Melhora sensível do processamento nas superfícies de compostos calandrados e extrusados sendo uma excelente alternativa
para compostos com alto teor de cargas minerais.
SBR Borracha
A Borracha SBR é um copolímero de estireno e butadieno, polimerizada a quente ou frio. O SBR é considerada uma borracha para
uso geral. Utilizados em aplicações como solados, adesivos, artefatos técnicos, tais como: buchas, diafrágmas, etc.
Teor de
Estireno (%)

Ponto de
Amolecimento (ºC)

S-6H

83

45

Na forma de grânulos é utilizado como agente reforçante.
Ex.: Solados compactos, peças mecânicas e pneus.

S-6H PA

83

45

Na forma de pó, favorece uma melhor dispersão e incorporação em artefatos microporosos.
Ex: solados microporosos e artefatos calandrados.

Tipos

Teor de
Estireno (%)

Viscosidade Mooney,

SB-1006
SB-1006 G

23

52

Uso geral em compostos com elevado teor de carga e como auxiliar de processo. Contribui na
redução do processo de encolhimento de artefatos produzidos por injeção ou calandragem.
Ex.: Artefatos calandrados, adesivos, solados e pisos

SB-1009
SB-1009 G

23

62

Usado para promover melhor estabilidade dimensional.
Ex.: Perfis, mangueiras, solados e adesivos

Tipos

Aplicações

SBR Resina

Aplicações

MML 1+4 @ 100ºC

SBR Borracha
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Embalagens O copolímero de S-6H é acondicionado em embalagens de polietileno de 20 Kg, totalizando 600 ou 700 Kg por pallet.
Os SBR fardos são comercializados em fardos de 33 Kg, envoltos em filme de polietileno, acondicionados em caixas de papelão,
totalizando aproximadamente 1.200 Kg.
Os SBR em grânulos são acondicionados em caixas de 20 Kg, com proteção interna de polietileno, comercializadas em pallets de 540 Kg.
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