
 تحسين الحياة اليومية



 تحسين الحياة اليومية باستخدام
مواد تغليف عالية الجودة



  توفير حلول تغليف أكثر
 متانة للتطبيقات الصناعية
وسلسة اإلمداد



   )NB( تدل على عدم وجود توقف   *
                            )PB( تدل على توقف جزئي  **

االستخدامات واألمثلة والتطبيقاتاألداء الرئيسي

RB307MO1.590025PB**70CAالمستحضرات التجميلية، والمواد الكيميائية الصناعية المنزلية، والزجاجات الشفافة للغاية شفافية جيدة، مقاومة ممتازة عند السقوط، مقاومة كيميائية جيدة 

RE420MO131100675AS, CA
 شفافية جيدة، قدرة على التبييض بدون إجهاد ، مناسب لعملية وضع العالمات 

التجارية على المنتجات أثناء تصنيعها وعملية القولبة بطريقة التمدد بالحقن والنفخ
  حافظات األغذية الشفافة، أدوات منزلية، زجاجات رياضية، زجاجات اإلرضاع، 

وسدادات العبوات ذات المفصل

RG568MO301150675AS, BNT, CA
ممتازة من حيث اللون والشفافية، دورة سريعة، مناسب لعملية وضع العالمات 

 حافظات الطعام الشفافة، علب التخزين، سدادات العبوات ذات المفصل، ووسائط التغليفالتجارية على المنتجات أثناء تصنيعها

RH668MO401050670AS, BNT, CAحاويات رقيقة الجدران، صناديق تخزين، أغطية ووسائط التغليف  لون محسن وشفافية فائقة عند درجات الحرارة المنخفضة أثناء المعالجة 

RJ766MO701200575AS, BNT, CA
 خواص حسية جيدة، وضوح شفافية عالية ودورة سريعة انتاجية عالية مع صالبة 

 األدوات المنزلية ذات الجدران الرقيقة، الصناديق، الحافظات، وأغلفة المنتجاتجيدة.مناسب لعملية وضع العالمات التجارية على المنتجات أثناء تصنيعها

RJ768MO701200575AS, BNT, CA
 خواص حسية جيدة، وضوح شفافية فائقة ودورة سريعة انتاجية عالية مع صالبة 

 األدوات المنزلية ذات الجدران الرقيقة، الصناديق، الحافظات، وأغلفة المنتجاتجيدة.مناسب لعملية وضع العالمات التجارية على المنتجات أثناء تصنيعها

HC205TF417505107BNTتشكيل حراري لألكواب والعبوات والصواني المصقولةمستوى جيد من النقاء والصالبة

HD168MO1017803.8107BNTاألدوات المنزلية وسدادات العبوات صالبة ممتازة وتوازن جيد للصدمات ودورة سريعة في اإلنتاج

HE125MO1215503.588األدوات المنزلية وسدادات العبواتصالبة جيدة

HG385MO2517004108AS, BNT, SA, CR
موازنة جيدة بين الصالبة ومقاومة الصدمات، دورة سريعة انتاجية عالية، لمعان 

سدادات عبوات ملونة وسدادات بمفصل ممتاز وثبات ممتاز لألبعاد لالنكماش

HJ311MO6017502.2108AS, BNTعلب الوجبات الجاهزة ووسائط التغليفخواص حسية ممتازة، صالبة جيدة، دورة سريعة انتاجية عالية، ومقاوم للحرارة

HJ333MO7519002116AS, BNT
 صالبة ومقاومة ممتازة للصدمات، دورة سريعة انتاجية عالية، ثبات ممتاز لألبعاد 

علب الوجبات الجاهزة ووسائط التغليفلالنكماش، وخواص حسية ممتازة

االستخدامات واألمثلةاألداء الرئيسي

RB707CF1.5900CAالرقائق المصنوعة بطريقة النفخ، رقائق التصفيح متعدد الطبقات، الرقائق االنكماشية، الرقائق المستخدمة في آالت إنتاج أكياس  ثبات البالون، نقاء عالي، صالبة، خاصية غلق جيدة، معوج ومعقم 
تغليف المنتجات بإحكام، البطانات المقاومة للحرارة

RD208CF8750رقائق البولي بروبيلين المقولبة للطبقات الممعدنة والختم، تغليف األغذية واألنسجة، جودة عالية من الثبات، الرقائق المشدودة المقولبة  مستوى ممتاز من السرعة والنقاء والغلق 

RD265CF81250ABرقائق البولي بروبيلين المقولبة لطبقات التغليف الممعدنة، تغليف األغذية واألنسجة وجودة عالية في الثبات مستوى ممتاز من السرعة والنقاء والصالبة والغلق معوج ومعقم 

RD239CF8800ST, SA, ABرقائق البولي بروبيلين المقولبة المصفحة بطبقات للختم، رقائق تغليف األغذية واألنسجة والمواد الطبية، جودة عالية في الثبات  مستوى ممتاز من السرعة والنقاء والغلق

RD368CF8850ABرقائق البولي بروبيلين المقولبة لطبقات الختم الممعدنة، تغليف األغذية واألنسجة وجودة عالية في الثبات  مستوى ممتاز من السرعة والنقاء والغلق 

HC402BF3.2رقائق البولي بروبيلين ثنائي المحور لتغليف المواد الغذائية وغير الغذائية مستوى ممتاز من السرعة والنقاء والصالبة  

HC116FB3.2أشرطة طولية / ألياف النخل البالستيكية لألقمشة المنسوجة والحبال والخيوط سهولة المعالجة، تحمل أكثر للمياه المنخفضة، وخصائص ميكانيكية جيدة 

HD601CF81450رقائق البولي بروبيلين المصبوب للتغليف الممعدن لألغذية والمنسوجات  مستوى ممتاز من السرعة والنقاء والصالبة 

HD915CF82100BNTرقائق البولي بروبيلين المصبوب للتغليف الممعدن لألغذية والمنسوجات  مستوى ممتاز من السرعة والنقاء والصالبة

HD631CF101450SA, AB
 مظهر جيد، وخصائص ميكانيكية جيدة، قابلية جيدة للمعالجة على خط إنتاج 

أكياس تغليف منتجات بروج من الحبيبات
  التسقية األنبوبية ، رقائق التصفيح متعدد الطبقات، الرقائق االنكماشية، رقائق تغليف المواد الغذائية، 

رقائق تغليف القرطاسية واألنسجة

BD265MO71250NB*990AS, BNT
تحمل عاٍل جدًا لألحمال حتى في درجات الحرارة المنخفضة، مناسب لعملية وضع 

 ألعاب األطفال ومنتجات العناية للرضع، السطول والصناديق، قواعد التحميل البالستيكية واألثاثالعالمات التجارية على المنتجات أثناء تصنيعها

BD950MO7145084100AS, BNT, SA
قدرة على التبييض بدون إجهاد منع ابيضاض االجهاد، توازن جيد بين الصالبة ومقاومة 

 سدادات للمشروبات الغازية الفّوارة، والمياه، والعصائر، والشايالصدمات، دورة سريعة، عزم دوران خاضع للتحكم تحكم عالي بمقاومة الفتح

BE961MO12125014792AS, BNTالصناديق، والصواني، والعلب، والسطول، والحقائبمقاومة ممتازة للصدمات، مناسب لعملية وضع العالمات التجارية على المنتجات أثناء تصنيعها

BF970MO20145094.5102AS, BNT
صالبة جيدة، دورة سريعة انتاجية عالية ومقاوم للحرارة.مناسب لعملية وضع 

العالمات التجارية على المنتجات أثناء تصنيعها
 األجزاء التي تتطلب الرص أو التكديس ومقاومة التشوه كالصناديق والصواني والعلب 

والسطول واألثاث

BH975MO38155084.5105AS, BNT
دورة سريعة انتاجية عالية  مع صالبة جيدة ومقاومة للصدمات، مناسب لعملية 

حاويات رقيقة الجدران، السطول المنزلية، أحواض الغساالت واألجهزةوضع العالمات التجارية على المنتجات أثناء تصنيعها

BJ368MO7015005.53.5102AS, BNT
دورة سريعة انتاجية عالية مع صالبة جيدة ومقاومة للصدمات، مناسب لعملية 

 حاويات رقيقة الجدران واألدوات المنزلية التي يحتاج تصنيعها إلى طول فترة التصلب في القالب وضع العالمات التجارية على المنتجات أثناء تصنيعها

SA - عامل انزالقCR - انسياب مضبوط لتدفق الموادBNT - تقنية ®Borstar لتعزيز البلورةAS - عامل مضاد للكهرباء الساكنة CA - عامل التوضيح  

البولي بروبيلين الصلب
 معدل الميوعة 230 درجةاسم المنتج

  مئوية، 2.16 كغم
(غرام/ 10 دقائق)

ISO 1133

وحدات مرنة 
مقياس الصالدة 

)ميغا باسكال(
 ISO 178 

قوة مقاومة الكسر 
شاربي - مسننة مع 
شق 23 درجة مئوية 

)كيلوجول/م2(                       
ISO 179/1eA

قوة مقاومة الكسر 
شاربي - مسننة مع 
شق 20- درجة مئوية 
)كيلوجول/م2(    

ISO 179/1eA

السمات )ارجع إلى مفتاح
المصطلحات في نهاية الصفحة( 

درجة حرارة االنحراف التشوه 
الحراري 0.45 نيوتن /ملم 2 

)درجة(
ISO 75-2

  معدل الميوعة 230 درجة مئوية، 2.16 كغماسم المنتج
(غرام/ 10 دقائق)
ASTM D1238

وحدات مرنة 
)ميغا باسكال(

ISO 178

السمات  

بوليمرات البولي بروبيلين المتجانسة

بوليمرات مشتركة ومختلطة من البولي بروبيلين

بوليمرات مشتركة غير متجانسة من البولي بروبيلين

بوليمرات البولي بروبيلين المتجانسة

بوليمرات مشتركة غير متجانسة من البولي بروبيلين

البولي بروبيلين المرن



***  تحتوي  حبيبات ®Borstar ذات التوزيع متعدد المنوال للوزن الجزيئي بمعدل الميوعة 4  على معدل انسيابية مماثل للحبيبات ذات التوزيع أحادي المنوال للوزن الجزيئي بمعدل الميوعة 10    
#     تحتوي  حبيبات ®Borstar ذات التوزيع متعدد المنوال للوزن الجزيئي بمعدل الميوعة 0.8 على معدل انسيابية مماثل للحبيبات ذات التوزيع أحادي المنوال للوزن الجزيئي بمعدل الميوعة 2      

##  تحتوي  حبيبات ®Borstar ذات التوزيع متعدد المنوال للوزن الجزيئي بمعدل الميوعة 1.5 على معدل انسيابية مماثل للحبيبات ذات التوزيع أحادي المنوال للوزن الجزيئي بمعدل الميوعة 5-4

PPA - عامل تصنيعي مساعد AB - منع االلتصاق SA - عامل انزالق                                           AO - مواد مضادة لألكسدة 

FT52300.75923رقائق التصفيح متعدد الطبقات ، تغليف المواد الغذائية، ألواح األلمونيوم المركب، الرقائق اإلنكماشية ورقائق التغليف الصناعي أداء عالي، قوة الذوبان وثبات البالون

FT62302923رقائق التصفيح متعدد الطبقات، تغليف المواد الغذائية، الرغوات الصناعية، رقائق التغليف ذات الفقاعات، الرقائق عالية النقاء أداء عالي، ثبات البالون والنقاء
لالستخدامات العامة، ورقائق حماية األسطح

FT62362923SA, AB, AOرقائق التصفيح متعدد الطبقات، تغليف المواد الغذائية، أكياس البقالة واألكياس ذات القاعدة الكبيرة المميزة بسطحها الصقيل، رقائق  أداء عالي، ثبات البالون والنقاء
ألغراض عامة، مناسب كرقائق ألكياس التغليف المحكمة

FT62372923تطبيقات ال تصلح لحفظ األغذية، رقائق ألغراض إنشائية، رغاوي، أكياس المشتريات، أكياس قماشية، أكياس الغسيل أداء عالي، ثبات البالون والنقاء 

FT62382923SA, AB, AO تطبيقات ال تصلح لحفظ األغذية، رقائق ألغراض إنشائية، رغاوي، أكياس المشتريات، أكياس قماشية، أكياس الغسيل أداء عالي، ثبات البالون والنقاء 

 معدل الميوعة 190 درجةاسم المنتج
  مئوية، 2.16 كغم
(غرام/ 10 دقائق)
ASTM D1238

  درجة حرارة الذوبان
(درجة مئوية)

ISO 11357/03

 الكثافة 
 )كغم / م3)

ASTM D792

 اختبار قياس 
مقاومة الصدمة

 )غرام(
ASTM D1709/A

السمات )ارجع إلى مفتاح
المصطلحات في نهاية الصفحة(

االستخدامات واألمثلة والتطبيقاتاألداء الرئيسي

 معدل الميوعة 190 درجةاسم المنتج
  مئوية، 2.16 كغم
(غرام/ 10 دقائق)
ASTM D1238

  درجة حرارة الذوبان
(درجة مئوية)

ISO 11357/03

 الكثافة 
 )كغم / م3)

ASTM D792

 اختبار قياس 
مقاومة الصدمة

 )غرام(
ASTM D1709/A

االستخدامات واألمثلة والتطبيقاتاألداء الرئيسيالسمات

 معدل الميوعة 190 درجةاسم المنتج
  مئوية، 2.16 كغم
(غرام/ 10 دقائق)
ASTM D1238

 معدل الميوعة 190 درجة
  مئوية، 2.16 كغم
(غرام/ 10 دقائق)
ASTM D1238

 الكثافة 
 )كغم / م3)

ASTM D792

 اختبار قياس 
مقاومة الصدمة

 )غرام(
ASTM D1709/A

االستخدامات واألمثلة والتطبيقاتاألداء الرئيسيالسمات

 معدل الميوعة 190 درجةاسم المنتج
  مئوية، 2.16 كغم
(غرام/ 10 دقائق)

ISO 1133

وحدات مرنةمقياس 
 الصالدة )ميغا باسكال(

ISO 527-2

 الكثافة 
 )كغم / م3)
ISO 1183

مقاومة التشققات 
 الناتجة عن اإلجهاد البيئي

                                  Igepal 10%, F50 (h)
ASTM D 1693-B

االستخدامات واألمثلة والتطبيقاتاألداء الرئيسيالسمات

  معدل الميوعة 190 درجة مئوية، 2.16 كغماسم المنتج
(غرام/ 10 دقائق)
ASTM D1238

 الكثافة 
 )كغم / م3)

ASTM D792

االستخدامات واألمثلة والتطبيقاتاألداء الرئيسيالسمات

Anteo™ FK18201.5122918>1000PPA
 قابلية ال مثيل لها للمعالجة، أداء خاصية غلق محكم، أعلى مقاومة للثقب، 

وخصائص بصرية جيدة

التصفيح متعدد الطبقات، أكياس الشحن المتينة، رقائق التغليف المطاطة، أغلفة الطعام المجمد، أكياس ذات قاعدة كبيرة، رقائق 
أكياس التغليف المحكمة، األغطية البالستيكية الزراعية، أغطية التربة الحامية، الرقائق الشفافة، رقائق التغليف متعددة الطبقات، 

والرقائق المطاطة الالصقة ألغراض التغليف

Anteo™ FK18281.5122918>1000PPA, SA, AB
وخصائص بصرية جيدة وُمعامل احتكاك منخفض قابلية ال مثيل لها للمعالجة، أداء خاصية غلق محكم، أعلى مقاومة للثقب، 

  التصفيح متعدد الطبقات، رقائق أكياس التغليف المحكمة، رقائق تغليف األغذية، رقائق تغليف السوائل، أغلفة الطعام المجمد، 
أكياس ذات قاعدة كبيرة، األغطية البالستيكية الزراعية، رقائق بالستيكية انكماشية تناسب العبوات األنبوبية مثل معاجين األسنان، 

ورقائق التغليف متعددة الطبقات، ورقائق التغليف المطاطي بالشد

Anteo™ FK27151.3125927>200PPA،رقائق انكماشية لتغليف وجبات الطعام الخفيفة، رقائق تصفيحية ذات صالبة عالية، عبوات بالستيكية أنبوبية مثل معاجين األسنان،  قابلية ال مثيل لها للمعالجة، صالبة وخصائص بصرية جيدة جدًا
أكياس ذات قاعدة كبيرة، رقائق تغليف متعددة الطبقات

Anbiq™ FM18101.1122918>200PPA
أداء متوازن وممتاز لتأثير الحركة السريعة، خصائص بصرية جيدة في الممارسة 

رقائق تصفيحية متعددة الطبقات، تغليف أطعمة مجمدة، رقائق ألغراض زراعية، تغليف متعدد الطبقات، معدل التأثير لتطبيقات األكياسوسهولة في المعالجة 

Anbiq™ FM18181.1122918>200PPA, SA, AB
أداء متوازن وممتاز لتأثير الحركة السريعة، خصائص بصرية جيدة في الممارسة 

وسهولة في المعالجة، معامل احتكاك منخفض، أداء جيد جدًا في الختم
رقائق تصفيحية متعددة الطبقات ، تغليف بطريقة التشكيل والملء والختم، تغليف األغذية، تغليف السوائل، الطعام المجمد، تغليف 

متعدد الطبقات، رقائق لحماية التربة

BorPure™ MB75814***110095840
 انسيابية وصالبة ممتازتين، مناسب للحقن فائق السرعة ، قولبة بالضغط، 

 أغطية عبوات مياه معدنية والعصائر والشاي عديم التأثير على الطعم والرائحةبالكبس ومستوى جيد لمقاومة التشققات الناتجة عن اإلجهاد البيئي

BorPure™ MB55680.8#1000956750أغطية عبوات مياه معدنية والمشروبات الغازية والعصائر والشاي عديم التأثير على الطعم والرائحة أعلى مستوى لمقاومة التشققات الناتجة عن اإلجهاد البيئي وصالبة 

BorPure™ MB55690.8#1000956750SAأغطية عبوات مشروبات غازية والعصائر والمشروبات الفوارة عديم التأثير على الطعم والرائحة  أعلى مستوى لمقاومة التشققات الناتجة عن اإلجهاد البيئي وصالبة 

BorPure™ MB65611.5##900955400 أغطية عبوات مياه معدنية والمشروبات الغازية والعصائر والشاي عديم التأثير على الطعم والرائحة  مستوى ممتاز لمقاومة التشققات الناتجة عن اإلجهاد البيئي 

BorPure™ MB65621.5##900955400SA أغطية عبوات مشروبات غازية والمشروبات الفوارة عديم التأثير على الطعم والرائحة  مستوى ممتاز لمقاومة التشققات الناتجة عن اإلجهاد البيئي 

FB12000.1716921>1000الرقائق الزراعيةسطح مميز غير المع، أداء عالي، ثبات البالون، متانة وقوة ذوبان عالية جدًا 

FB22300.2522923600رقائق تصفيحية متعددة الطبقات، تغليف المواد الغذائية، وأكياس البريد السريع، مناسب ألكياس تغليف المنتجات المحكمة، وأكياس  سطح مميز غير المع، أداء عالي، ثبات البالون، متانة وقوة ذوبان عالية 
الشحن المتينة، واألكياس والبطانات الصناعية

FB13500.1515935400
 سطح مميز غير المع، معدالت التأثير / الصالبة، أداء عالي، ثبات البالون، صالبة، 

وقوة ذوبان عالية
 رقائق تصفيحية متعددة الطبقات، أكياس تغليف المنتجات المحكمة، رقائق تغليف األغذية، تغليف السوائل، تغليف الطعام المجمد، أكياس 

ذات قاعدة كبيرة، رقائق زراعية، رقائق انكماشية لعبوات أنبوبية كمعاجين األسنان، رقائق تغليف متعددة الطبقات، ورقائق تغليف مطاطية 

FB56000.742960
 توازن ممتاز من الصالبة وخصائص الحاجز وإمكانية المعالجة الجيدة لتركيبة الرقائق 

متعددة الطبقات بطريقة النفخ 
 رقائق تصفيحية متعددة الطبقات، رقائق تغليف األغذية، عبوات أنبوبية كمعاجين األسنان، أكياس الشحن المتينة، رقائق انكماشية، 

وأكياس ذات قاعدة كبيرة

ANTEOTM - أحد عوامل النجاح الكامل

ANBIQTM - الحل األمثل للتغليف المرن

BORSTAR® البولي إيثيلين المعزز بتقنية

BORPURETM البولي إيثيلين عالي الكثافة ذو التوزيع متعدد المنوال للوزن الجزيئي بتقنية 

حلول بروج من البولي إيثيلين منخفض الكثافة
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إخالء المسؤولية:  تعتبر المعلومات الواردة أعاله دقيقة وموثوقة  وفقُا لمصادرنا وحتى تاريخ النشر. ال تقدم شركتا بورياليس وبروج أية ضمانات وبيانات 
فيما يتعلق بدقة أو شمولية المعلومات الواردة أعاله، وال تتحمل أية مسؤولية تجاه تبعات استخدام هذه المعلومات أو وجود أية أخطاء طباعية. وتقع 

على عاتق العميل مسؤولية فحص واختبار منتجاتنا ليقتنع بمدى مالءمة المنتجات  لمتطلباته. كما يتحمل العميل المسؤولية عن استخدام وتداول 
ومعالجة منتجاتنا بالطريقة الصحيحة واآلمنة والقانونية. ال يشكل أي مما ورد أعاله ضمانة )صريحة أو ضمنية، لقابلية للتسويق أو مالئمة غرض معين، 

أو االمتثال لمؤشرات أداء، أو التطابق مع عّينات أو نماذج، أو عدم تعٍد أو غير ذلك(، كما ال يجب استنتاج وجود حماية من أي قانون أو براءة اختراع. وفي 
حال استخدام المنتجات التي توفرها بورياليس وبروج مع مواد يوفرها طرف ثالث، تقع على عاتق العميل مسؤولية جمع كافة المعلومات المتعلقة 

بالمواد التي يوفرها الطرف الثالث، وضمان أن استخدام هذه المواد مع المواد التي توفرها شركتي بورياليس وبروج يحقق أهداف العميل المحددة. ال 
يتم تحمل أية مسؤولية ناتجة عن استخدام منتجات بورياليس وبروج باالشتراك مع منتجات أخرى. إن المعلومات الواردة هنا تتعلق بشكل حصري 

بمنتجاتنا عندما ال ُتستخدم مع منتجات طرف ثالث.

نبذة عن بروج
تعتبر بروج التي تأسست كشراكة بين أدنوك وبورياليس النمساوية، شركة بتروكيماوية رائدة في 

توفير الحلول البالستيكية المبتكرة ذات القيمة العالية  لقطاعات الطاقة والبنية التحتية والسيارات 
والتغليف والرعاية الصحية والزراعة.  بعد استكمال التوسعة الرابعة ذات المقاييس العالمية، 

ستصبح بروج أكبر مجمع في العالم إلنتاج البولي بروبيلين في موقع واحد بحلول عام 2025 بعد أن 
ترتفع طاقتها اإلنتاجية اإلجمالية لتصل إلى 6.4 مليون طن سنويًا.

  
 Borouge.com لالطالع على المزيد، تفضلوا بزيارة موقعنا اإللكتروني
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