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MŰANYAGFAJTÁK 

 
Polipropilén újdonságok 

 
Az ipar folyamatosan igyekszik új fejlesztésekkel megfelelni az anyagokkal és konstruk-
ciókkal szembeni elvárásoknak, mint pl. a költség- és tömegcsökkentés, a fenntartható 
fejlődés biztosítása, kisebb ökológiai lábnyom stb. Ezt részben a polimerizáció során 
bevezetett újításokkal, részben a polimerek adalékolásával, kompaundálásával, részben 
pedig a feldolgozógépek, technológiák terén bevezetett új megoldásokkal érik el. A PP 
alkatrészek esztétikai megjelenését javító lakkrétegek tapadását a felület előkészítésének 
módja mellett számos tényező befolyásolja, ezek kiterjedt vizsgálata segíti a megfelelő 
kompaundok kifejlesztését. 
 

Tárgyszavak: műanyag alapanyagok; műanyag-feldolgozás; extrúzió; 
műanyagok vizsgálata; fröccsöntés; PP; PE;  
környezetvédelem; reciklálás; festés; lakkozás. 

 
 
Számos újításnak köszönhetően a polipropilént és kopolimerjeit egyre több új te-

rületen alkalmazzák, és más alapanyagok helyettesítésére is használják. Az innovációk 
hajtóerejét az alapanyagokkal szembeni egyre növekvő követelmények szolgáltatják.  

Noha nem számít jelentős mennyiségű alkalmazásnak, mégis fontos, hogy a brit 
nemzeti bank az új 5 és 10 fontos bankjegyeket (a kanadai és ausztrál példa nyomán, 
de Európában először) speciális PP fóliára fogja nyomtatni. A döntést a hamisítás 
megnehezítése mellett a bankjegyek hosszabb várható élettartama és a szennyeződés 
mérséklése motiválta. Itt a műanyagok hosszú élettartama, amelyet a környezetvédők 
előszeretettel támadnak, éppen előnyösnek bizonyul. Az ilyen hasznos alkalmazási 
példák a korszerűbb csomagolási, gyógyászati, közlekedési és infrastruktúrális fel-
használások mellett rávilágítanak a műanyagok és ezen belül is a polipropilén szerepé-
re a fenntartható fejlődés biztosításában. 

Az ipar folyamatosan igyekszik új fejlesztésekkel megfelelni az anyagokkal és 
konstrukciókkal szembeni elvárások fő trendjeinek. Ezt részben a polimerizáció során 
bevezetett újításokkal, részben a polimerek adalékolásával, kompaundálásával, részben 
pedig a feldolgozógépek, technológiák terén bevezetett új megoldásokkal érik el. Ilyen 
törekvés például a tömegcsökkentés és az erőforrás- és energiaigény csökkentése, a 
fenntarthatóság biztosítása az anyagok reciklálásával és az ökológiai lábnyom minimali-
zálása. 

PP és a fenntartható fejlődés 

A hagyományos hőre lágyuló polimerek adják az összes műanyag-felhasználás 
több mint 95%-át, ezért fontos, hogy ezek milyen mértékben járulnak hozzá a fenn-
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tarthatósághoz. Az életciklus elemzésében a hőre lágyuló műanyagok, és ezen belül a 
poliolefinek, amelyek közé a polipropilén is tartozik, általában jó ökomérleget mutat-
nak, ami alacsony szénlábnyomukban is megmutatkozik (1. ábra). Amikor e téren a 
műanyagokat más szerkezeti anyagokkal, mint pl. fémekkel vagy kerámiákkal hason-
lítják össze, fontos emlékezni arra, hogy a műanyagok (a PVC kivételével) már alap-
anyaguk széntartalmát is magukban hordozzák. Az Európai Műanyagipari Szövetség 
(PlasticsEurope) hivatalos adatai szerint 1 kg PP előállításához 1,565 kg fosszilis fűtő-
anyagot kell felhasználni. Ez 52,6 MJ/kg alapanyagigényre és 20,4 MJ/kg folyamat-
igényre osztható fel, és az összes tömegesen használt alapanyagot tekintve a mezőny 
alsó területére esik.  

 

 
 

1. ábra Különböző hőre lágyuló műanyagok szénlábnyoma (CO2 ekvivalense) 
 
 
Már a PP hulladékok tisztán energetikai felhasználása is előnyös ökológiai szem-

pontból, azonban ha a PP-t a biológiai alapanyagokból előállított polimerekkel, mint a 
politejsav (PLA) vagy a poli(hidroxi-alkanoát)-ok (PHA) hasonlítják össze, a biomű-
anyagok gyengébb stabilitása miatt számos alkalmazásnál a PP ökológiailag előnyö-
sebb képet mutat az életciklus elemzése során, különösen, ha a hulladékok hasznosítá-
sára szolgáló rendszer is biztosított.  

A műanyaghulladékok és különösen a lakossági hulladékok újrafeldolgozása, va-
gyis visszaforgatása, egyre fontosabb szerepet játszik, noha a vegyes műanyaghulladé-
kok szétválogatása és tisztítása jelentős költségekkel jár. A növekvő arányú újrafeldol-
gozást két fejlemény támogatja: a jobb minőségű feldolgozóberendezések/technológi-
ák elérhetősége és a fogyasztók növekvő hajlandósága/igénye a reciklált anyagok al-
kalmazására. Az Európai Bizottság egyik jelentésének adatai szerint 2008-ban az alap-
jában véve hasznosítható műanyaghulladékok 21,3%-át dolgozták fel újra az EU-ban. 

Az osztrák Borealis GmbH is piacra dobott lakossági műanyaghulladékot tartal-
mazó többféle PP típust. A Daplen ME2255Y 25% reciklált PP-t, 20% ásványi töltő-
anyagot és 55% originál PP alapanyagot tartalmaz; elsősorban gépkocsik utasterének 
belsejében lévő alkatrészek, mint ajtó- és csomagtartóbélések gyártására ajánlják. A 
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Daplen MD250SY 50% reciklált PP-t, 20% ásványi töltőanyagot és 30% friss PP alap-
anyagot tartalmaz, amelyet elsősorban motortérbeli és lökhárító alkatrészekhez ajánla-
nak. A Daplen MD3255Y 25% reciklált PP-t, 30% ásványi töltőanyagot és 45% origi-
nál PP alapanyagot tartalmaz, motortéri és külső alkatrészek gyártására alkalmas. 

A biológiai úton előállított alapanyagok közül a PP gyártásához nyersanyagként 
az etanol jöhet elsősorban számításba, metatézissel végzett szintézisére már történtek 
ipari szintű próbálkozások.  

Újdonságok a fólia- és szálgyártás terén 

E téren a nagymértékű verseny okozta árnyomás következtében viszonylag kevés 
innovációra nyílt lehetőség. A francia Total S.A. két nagyon szűk molekulatömeg-
eloszlású metallocén PP típust (Lumicene MR2001 és MR2002) fejlesztett ki rövid szá-
lak gyártásához, de hasonló típusokat már évtizedekkel ezelőtt is bemutattak (Hoechst 
AG 1995-ben). Hasonlóan hosszú múltra tekinthetnek vissza a poliolefin plasztomerek 
és elasztomerek, amelyek azonban időközben a PP polimerizációt követő modifikálá-
sának, kompaundálásának legfontosabb segédanyagaivá fejlődtek, lehetővé téve pl. a 
nagy merevség mellett elérhető szívósságot akár –30 °C-ig is. A Borealis egy akvizíci-
ót (a DSM és az Exxon Mobil vegyes vállalatát a holland Dex Plastomer céget vették 
meg) követően Queo Plastomere néven dobott piacra 882–910 kg/m3 sűrűségű 
plaszto-mereket, a Dow Chemical pedig 2013-ban Intune néven hozott forgalomba 
második generációs olefin blokk-kopolimereket, amelyek kitűnő tapadásközvetítők PP 
és PE fóliák között, de alkalmasak poliolefinek és poláros polimerek, mint a poliamid 
és a PET összekötésére a többrétegű fóliák gyártásánál. 

A PP különböző polietiléntípusokkal is modifikálható, mint például a szaudi 
Sabic cég PP-PE-LLD kombinációja, javított tulajdonságú zsugorfóliák gyártásához. 
Nagy sűrűségű PE bekeverésével jobb karcállóságú és felületi struktúrájú autóipari 
termékeket lehet gyártani. 

Új fóliaipari fejlesztés eredménye a nagyon lágy típusok megjelenése. A holland 
LyondellBasell cég Adflex típusaival korábban teljesen lefedte a 400–100 MPa 
modulustartományt. Nemrég jelent meg a Borealis cég Bormed SC876CF lágy (300 
MPa modulus), átlátszó típusa, amely kimondottan a gyógyászati alkalmazásokat cé-
lozta meg. Mind öntött síkfóliák, mind pedig vízhűtéses fújt fóliák formájában feldol-
gozható. Elsősorban infúziós folyadékok zacskójának gyártására és orvosi eszközök 
csomagolására alkalmazzák. Az anyag kielégíti mind az európai, mind az USA egész-
ségügyi hatóságainak követelményeit, és még gőzzel végzett sterilezését követően is 
nagy fokú átlátszóságot és szívósságot mutat. Ez lehetővé teszi a fóliagyártók számára 
a drága elasztomerek mennyiségének legalább 50%-os csökkentését a termék tulajdon-
ságainak romlása nélkül. 

Újdonságok a fröccsöntés és üreges test fúvás terén 

Attól függetlenül, hogy háztartási cikket vagy csomagolóanyagot gyártanak, az 
erőforrások hatékony felhasználása fontos kérdés. A könnyebben folyó, optimalizált 
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mechanikai jellemzőkkel rendelkező PP típusok mind a ciklusidő, mind pedig a falvas-
tagság csökkentését lehetővé tették, és ezáltal az anyag- és energiafelhasználást, vagyis 
a költségeket is csökkentették. Ennek egyik példája a Borealis random PP kopolimer 
típusa, az RJ901MO, amelynek MFI értéke 110 g/10 min, mégis hasonló merevséggel 
és ütésállósággal rendelkezik, mint egy 70 g/10 min MFI-jű anyag. Emellett a random 
kopolimerekre jellemzően kitűnő átlátszóságú, ami különösen a csomagolóiparban 
használható ki előnyösen. 

A modulusskála másik végén álló, kis merevségű új PP típusokat például infúzi-
ós palackok vagy szemcseppek gyártásához használják, amelyeknél a fúvás-töltés-
lezárás ciklust steril körülmények között végzik, ahol a Borealis cég Bormed 
SB815MO típusa a jelenleg elterjedten használt kis sűrűségű PE versenytársa lehet. A 
Bormed SB815MO a Raheco koncepción alapuló speciális PP kopolimer, amely nem-
csak nagy fokú hajlékonysággal, de csillagpolimer szerkezete miatt nagyfokú átlátszó-
sággal is rendelkezik. Eléggé lágy ahhoz, hogy a kiürülés során összelapuljon, és a kis 
sűrűségű polietilénhez képest, amely legfeljebb 110 °C-on sterilezhető, ellenáll a 121 
°C-os sterilezésnek is, ami e művelet időigényét nagymértékben lecsökkenti. A sterile-
zést követően is megőrzi hajlékonyságát és kitűnő szívósságát (ld. 2. ábrán az ejtés-
próbát). 

 

 
 
2. ábra Fúvás-töltés-lezárás ciklusnál alkalmazható poliolefinek mechanikai jellemzői 

sterilezés után 
 
 
A fenntarthatóság biztosítása mind jobban előtérbe kerül az autóiparban is, bele-

értve a nyersanyagok újrafeldolgozását és a természetes alapanyagok használatát. A 
természetes alapú szálakkal erősített PP típusok környezetvédelmi előnyöket is nyújta-
nak (3. ábra). A kisebb sűrűség és jobb hőállóság (HDT) mellett a jobb esztétikai tu-
lajdonságok, azaz a kisebb fényesség és a nagyobb karcállóság is fontos, ez utóbbiak 
különösen az utastér belsejében előnyösek. A merevség (modulus) és a lángállóság 
tekintetében nincsenek jelentős különbségek, a kisebb ütésállóság (szívósság) és a 
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zsugorodás nagyobb anizotrópiája pedig az alkatrész alakjának és a gyártószerszám 
méreteinek módosításával kompenzálhatók. A Borealis NJ200AI és NJ201AI tipikus 
alkalmazási területe az ajtóbélések gyártása. Számítógépes szimulációs eredmények 
szerint a talkummal erősített típusokból készülő alkatrészekhez képest a tartóerő 25%-
kal nő, a ciklusidő 15%-kal, a bordáknál jelentkező beszívódásokra való hajlam pedig 
50%-kal csökken. Megfelelő adalékokkal az alkatrészek UV stabilitása és élettartama 
a kellő mértékben megnövelhető. 

 

 
 

3. ábra A Borealis természetes szálakkal erősített PP típusainak tulajdonságprofilja  
a talkumerősítésű ME268AI típussal összehasonlítva 

 
 
Az autógyártásban megfigyelhető általános irányzat a ciklusidő csökkentése a 

költségszint egyidejű csökkentése mellett. Ennek egyik eszköze az alapozás nélküli 
festhetőség/lakkozhatóság és a felületen az ún. tigriscsíkok megjelenésének elkerülése. 
A tigriscsíkok a fröccsöntött alkatrészek felületén megjelenő folyási nyomok, amelyek 
szinte minden műanyag feldolgozásánál megjelenhetnek, és erősen rontják a darabok 
esztétikai jellemzőit. Ennek elkerülésére az alapanyaggyártók (pl. a Borealis) speciális 
PP alapanyagot fejlesztettek ki. Szintén az esztétikai területre tartozik az anyagában 
színezett PP, mint a Borealis cég Daplen EF150HP típusa, amelyet karosszéria-
alkatrészek gyártására fejlesztettek ki. Jó folyóképessége megkönnyíti a fröccsöntést, 
és alacsony sűrűsége ellenére is nagy merevsége révén falvastagság-csökkentést és 
mintegy 20% anyagmegtakarítást lehet vele elérni. Felhasználásával sikeresen gyártha-
tók a PP hűtőrácsok, amelyek eddig a felületkezelt amorf polimerek, elsősorban az 
ABS területe volt. Ennek hajtóereje a PP kisebb sűrűsége révén elérhető tömegcsök-
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kentés és a metál színhatást biztosító speciális pigmentek bekeverésével a költséges 
felületkezelés elhagyása (pl. Daplen EH104AE-0515). 

Infrastrukturális alkalmazások 

A nyomás nélküli lefolyócsövek piacán a PP sikeresen megdöntötte a korábban 
használt PVC egyeduralmát. Erre a célra a vezető alapanyaggyártók általában nagy 
merevségű kopolimereket ajánlanak (pl. Borealis: BorECO BA2000, LyondellBasell: 
Hostalen PPH2483, Ineos AG: TUB 350-HM00) amelyek nagyon kedvező életciklus-
elemzési eredményeket szolgáltatnak. 

Egy viszonylag új infrastrukturális alkalmazási terület a PP számára a szivárogta-
tó rendszerek (4. ábra) kialakítása. Erre olyan helyeken van szükség, ahol a hirtelen 
lezúduló csapadékot vissza kell tartani, nehogy túlterhelje a természetes vízfolyásokat, 
illetve a csapadékgyűjtő csatornarendszereket, és elárassza az alacsonyabban fekvő 
területeket. A dobozrendszerbe összegyűjtött vizet ezután folyamatosan, lassan kell a 
talajba bejuttatni. Ezáltal elkerülhető a gazdasági kár, illetve a biológiai katasztrófa. A 
nagy méretű, vékony falú dobozok gyártásához jó folyóképességű, nagy szilárdságú 
alapanyagra van szükség. Erre a célra rendkívül nagy merevségű és kis kúszási hajla-
mú PP alapanyagot (5. ábra) fejlesztett ki a Borealis cég (BorECO BC212IM). Az eb-
ből készült szivárogtató dobozrendszerek várható élettartama 50 év.  

 

 
 

4. ábra Nagy merevségű PP-ből készült Stormbox márkájú szivárogtató  
dobozrendszer telepítése 

 

PP termékek festése, lakkozása 

Az autóalkatrészek és a szórakotzató elektronikai és más termékek alkatrészei az 
esztétikusabb felületi minőség elérése érdekében gyakran igénylik a műanyag termé-
kek, alkatrészek festését, lakkozását. A polipropilén apoláris jellege miatt megfelelő 
felület-előkészítés nélkül általában nem festhető, lakkozható eredményesen. Ez mini-
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mum három bevonat kialakítását igényli, vagyis egy primer réteget, amely megnöveli 
a PP felületi energiáját és polaritását, egy színes alaplakkot és egy átlátszó fedő/védő 
lakkréteget. A nagy felületű alkatrészeket legtöbbször oxigénben gazdag lánggal akti-
válják. Fontos paraméter a gáz/levegő arány, a láng távolsága és az érintkeztetés idő-
tartama.  

 

 
 

5. ábra A szivárogtató dobozok gyártásához kifejlesztett  
nagy merevségű BorECO BC212IM PP típus tulajdonságainak  

összehasonlítása más PP alapanyagokéval 
 
 
Emellett a lakkréteg tapadására még számos tényező hat: a PP alkatrész felületé-

nek tisztítása, előkészítése, a polipropilén alapanyag és adalékai összetétele, a feldol-
gozási körülmények, a fröccsszerszám kialakítása, a lakkrendszer összetétele, a lakko-
zás során alkalmazott felhordási, szárítási és kikeményítési („beégetési”) körülmény, 
illetve az eredményeket erősen befolyásolhatja a tapadás vizsgálatát szolgáló módszer 
kiválasztása és kivitelezése is.  

A fenti sokféle befolyás hatásainak kézben tartására a Borealis cég külön fes-
tő/lakkozó laboratóriumot állított fel, hogy ezzel támogassa a jobban lakkozható PP 
típusok kifejlesztését, illetve az ezekhez optimális lakkozási paraméterek meghatáro-
zását. A jobb reprodukálhatóság érdekében a fröccsöntött próbalemezeket egy festőro-
bottal kezelik, amely elvégzi és dokumentálja a lángkezelést, az egyes lakkrétegek fel-
hordását, szárítását és kikeményítését. A lakkréteg tapadását a DIN 55662 szabvány 
szerinti gőzsugaras módszerrel mérik. A számítógép vezérelte automatizált gőzsugaras 
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vizsgálóberendezés a beömléshez képest mindig azonosan elhelyezkedő öt ponton 
végzi el a mintalemezek bemetszését és gőzölését, ezáltal biztosítva a jól reprodukál-
ható és nagy számú mérés elvégzését, ami lehetővé teszi az eredmények statisztikai 
kiértékelését. A laboratórium számos vizsgálóberendezéssel (raszter-elektron-
mikroszkóp, fénymikroszkópok, elemanalízis stb.) is fel van szerelve, hogy a károso-
dások jellegét és mértékét feltárhassák. A cél az, hogy összefüggéseket találjanak a 
lakkréteg tapadása és az anyag összetétele, illetve a lakkozási és feldolgozási paramé-
terek között. Fontos a vizsgálati körülmények állandó értéken tartása is, mert például 
ha a bemetszést eltompult pengével végzik, más eredményt kapnak, mint éles penge 
használatakor. A mérési eredményeket természetesen befolyásolhatja, hogy a bemet-
széseket a fröccsöntés során fellépő anyagáramlással párhuzamos, vagy arra merőleges 
(vagy más szöget bezáró) irányban végzik. A gőzfúvóka állapota, kopása is jelentősen 
befolyásolhatja a mérési eredményeket (6. ábra), ezért ezt is időnként ellenőrizni kell. 

 

  
 

6. ábra A bemetsző pengének és a gőzfúvóka állapotának a DIN 55662 szabvány  
szerinti gőzsugaras módszerrel mért hatása a lakkréteg leválására 

 
 
Az elmúlt években a PP és lakkgyártó cégek együttműködve igyekeztek vízbázi-

sú lakkokat kifejleszteni, amelyek primerréteg nélkül is megfelelő tapadást biztosíta-
nak. Az ilyen vízbázisú lakkok használatával kisebb lesz a szerves anyagok emissziója 
és a primerréteg elhagyása időt és költséget takarít meg. Ehhez azonban az kell, hogy a 
PP alapanyag nagyobb mértékben legyen képes kompenzálni a jórészt automatizált 
munkafolyamatok ellenére még fellépő technológiai ingadozások hatását. 

A gépkocsik lökhárítójához is alkalmazott, ütésállóságot növelő, mikroszkopikus 
cseppekből álló elasztomeradalékot tartalmazó PP típusok esetében a gumifázist vagy 
a polimerizáció során viszik be a PP mátrixba, vagy utólag, kétcsigás kompaundáló 
extruderrel keverik be. A lakkréteg tapadását rontja, ha az elasztomer cseppecskék ori-
entálódnak, vagyis ha a feldolgozás során fellépő nyíróerők hatására a gömbszimmet-
rikustól eltérő, elnyújtott alakot vesznek fel (7. ábra). Ezért fontos a feldolgozás során 
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fellépő nyíróerők mérséklése a fröccsparaméterek megfelel
illetve a szerszám [különösen a beöml
sával.  

 
7. ábra A balra fenn nagy, jobbra kis orientációjú gumiadalékot tartalmazó PP termék 

mikroszkópos metszete (A), és az orientáció hatása a lakkréteg tapadására (B)
 
 
Háromdimenziós termékeknél, mint pl. a gépkocsi

sarkoknál, nehéz biztosítani a lángkezelés egyenletességét. Ezért fontos, hogy az ilyen 
célra kifejlesztett PP típusoknak megfelel
gadozások kompenzálásához. Ehhez nyújt segítséget, hogy a laboratóriumban vizsgált 
próbalemezeken vizsgálni tudják az eltér
nyek hatását. Az ilyen kiterjedt vizsgálatok alapján fejlesztették ki az ásványi tölt
anyagot tartalmazó Daplen EE112AE 
típus kis sűrűsége mellett jó feldolgozhatósággal, mechanikai jellemz
zik és a lakkréteg tapadása szempontjából is kit
következtében több BMW típus lökhárítójának gyártására is alkalmazzák.

 

 
Braun J.: et.al: Polypropylen (PP) = Kunststof
Grestenberger, G.: Damit der Lack niemals ab ist = Kunststoffe, 106. k. 3. sz. 2016. p. 42
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balra fenn nagy, jobbra kis orientációjú gumiadalékot tartalmazó PP termék 
mikroszkópos metszete (A), és az orientáció hatása a lakkréteg tapadására (B)

Háromdimenziós termékeknél, mint pl. a gépkocsi-lökhárítóknál, különösen a 
biztosítani a lángkezelés egyenletességét. Ezért fontos, hogy az ilyen 

célra kifejlesztett PP típusoknak megfelelően széles feldolgozási ablaka legyen az i
gadozások kompenzálásához. Ehhez nyújt segítséget, hogy a laboratóriumban vizsgált 

zsgálni tudják az eltérő fröccsparaméterek és lángkezelési körülm
nyek hatását. Az ilyen kiterjedt vizsgálatok alapján fejlesztették ki az ásványi tölt

Daplen EE112AE PP kompaundot autóipari alkalmazásokhoz. E 
jó feldolgozhatósággal, mechanikai jellemző

zik és a lakkréteg tapadása szempontjából is kitűnő eredményeket szolgáltat. Ennek 
következtében több BMW típus lökhárítójának gyártására is alkalmazzák.

Összeállította: Dr. Füzes László

t.al: Polypropylen (PP) = Kunststoffe, 104. k. 10. sz. 2014. p. 42
Grestenberger, G.: Damit der Lack niemals ab ist = Kunststoffe, 106. k. 3. sz. 2016. p. 42

0

50

100

150

200

250

300

350

400

kicsi nagy

az elasztomer fázis orientációja

ő beállításával és a termék, 
 nyílás(ok) környezetében] helyes kialakítá-

balra fenn nagy, jobbra kis orientációjú gumiadalékot tartalmazó PP termék 
mikroszkópos metszete (A), és az orientáció hatása a lakkréteg tapadására (B) 

lökhárítóknál, különösen a 
biztosítani a lángkezelés egyenletességét. Ezért fontos, hogy az ilyen 

en széles feldolgozási ablaka legyen az in-
gadozások kompenzálásához. Ehhez nyújt segítséget, hogy a laboratóriumban vizsgált 

 fröccsparaméterek és lángkezelési körülmé-
nyek hatását. Az ilyen kiterjedt vizsgálatok alapján fejlesztették ki az ásványi töltő-

PP kompaundot autóipari alkalmazásokhoz. E 
jó feldolgozhatósággal, mechanikai jellemzőkkel rendelke-

 eredményeket szolgáltat. Ennek 
következtében több BMW típus lökhárítójának gyártására is alkalmazzák. 

Összeállította: Dr. Füzes László 

fe, 104. k. 10. sz. 2014. p. 42–48. 
Grestenberger, G.: Damit der Lack niemals ab ist = Kunststoffe, 106. k. 3. sz. 2016. p. 42–45. 


