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SYNTHOS S.A. jest jednym z największych producentów surowców chemicz-
nych w Polsce. Jest pierwszym w Europie producentem kauczuków syntetycz-
nych oraz największym europejskim producentem polistyrenu do spieniania.

SYNTHOS S.A. zarządza zakładami produkcyjnymi w Polsce, Czechach, Holandii 
i Francji oraz posiada przedstawicielstwa handlowe w USA i Brazylii.

Działalność SYNTHOS S.A. koncentruje się na czterech głównych grupach pro-
duktów: tworzywa styrenowe, kauczuki syntetyczne i produkty dla przemysłu 
oponiarskiego, dyspersje, kleje i lateksy, a także środki ochrony roślin i nośniki 
liposomalne dla przemysłu kosmetycznego.

SYNTHOS S.A. jest jedynym polskim producentem kauczuku syntetycznego  
i polistyrenów, a także największym producentem ekspandowanego polistyre-
nu (EPS) i emulsyjnego kauczuku butadienowo-styrenowego (ESBR) w Europie. 
Ostatnie znaczące inwestycje w rozwój portfolio produktowego polistyrenów  
i kauczuków znacząco umacniają pozycję SYNTHOS S.A. jako wiodącego produ-
centa tego rodzaju materiałów w Europie i na świecie.

SYNTHOS S.A. przykłada dużą wagę do jakości i efektywnej obsługi klienta,  in-
nowacyjnego charakteru produktów, konkurencyjnych cen i bezpieczeństwa 
ekologicznego wszystkich procesów i produktów, a także do zapewnienia bez-
pieczeństwa w miejscu pracy.

SYNTHOS S.A. je jedním z největších výrobců chemických surovin v Polsku.  
Je prvním evropským výrobcem syntetických kaučuků a největším evropským 
výrobcem expandovatelného polystyrenu.

SYNTHOS S.A. řídí výrobní závody v Polsku, České republice, Nizozemsku  
a Francii a má obchodní zástupce v USA a Brazílii.

Činnosti SYNTHOS S.A. se zaměřuje na čtyři hlavní skupiny produktů: styrenové 
plasty, syntetické kaučuky a výrobky pro průmysl pneumatik, disperze, lepidla  
a latexy, jakož i přípravky na ochranu rostlin a lipozomální nosiče pro kosmetický 
průmysl.

SYNTHOS S.A. je jediným polským výrobcem syntetického kaučuku a polysty-
renů a také největším výrobcem expandovaného polystyrenu (EPS) a emulzní 
styren-butadienové pryže (ESBR) v Evropě. Nedávné významné investice do 
vývoje produktového portfolia polystyrenů a kaučuků významně posilují pozici 
SYNTHOS S.A. jako přední výrobce tohoto typu materiálu v Evropě a ve světě.

SYNTHOS S.A. přikládá velký význam kvalitnímu a efektivnímu zákaznickému 
servisu, inovativní povaze produktů, konkurenceschopným cenám a ekologické 
bezpečnosti všech procesů a produktů, jakož i zajištění bezpečnosti na pracovišti.

Kralupy 
Czech Republic

Oświęcim 
Poland

Nowa Sarzyna 
Poland

Sochaczew 
Poland

Breda 
Netherlands

Wingles 
France

Ribécourt 
France

HEADQUARTERS



SYNTHOS PS GP 535
Wyższa odporność cieplna.

Vyšší tepelná odolnost.

Wtrysk, Wytłaczanie – różne rodzaje opakowań, naczyń, galanterii.

Vstřikování, Vytlačování – různé druhy obalů, nádob, galanterie.

SYNTHOS PS GP 137

Wysoka płynność.

Vysoká tekutost taveniny.

Wtrysk – kubki i naczynia dla przemysłu spożywczego, przybory medyczne, szablony do rysowania. 
Wytłaczanie – w koekstruzji, jako warstwa nabłyszczająca.

Vstřikování – kelímky a nádoby pro potravinářský průmysl, zdravotnické potřeby, kreslící šablony.  
Vytlačování – koextruze, lesklá vrstva.

SYNTHOS PS GP 152
Wyższa odporność cieplna, bardzo dobre 
właściwości reologiczne.

Vyšší tepelná odolnost, Velei dobré reologické 
vlastnosti.

Wtrysk – pojemniki do warzyw w lodówkach, panele kabin prysznicowych, opakowania dla płyt CD oraz DVD. 
Mieszanki z kauczukami termoplastycznymi. Wytłaczanie – opakowania formowane termicznie, mieszanki  
z polistyrenem wysokoudarowym lub z SBS.

Vstřikování – boxy na zeleninu v chladničkách, panely pro sprchové kouty, obaly na CD a DVD. Směsi  
s termoplastickými kaučuky. Vytlačování - tepelně tvarované obaly, směsi s houževnatým polystyrenem, SBS.

SYNTHOS PS GP 154

Bardzo dobre właściwości reologiczne.

Velmi dobré reologické vlastnosti.

Wtrysk – miski, słoje, szalki Petriego, zamknięcia śrub. Wytłaczanie – mieszanki z polistyrenem 
wysokoudarowym lub koekstruzja, jako warstwa nabłyszczająca. Możliwość dalszego formowania.

Vstřikování – misky, dózy, Petriho misky, šroubové uzávěry. Vytlačování – směsi  
s houževnatým polystyrenem nebo koextruze (lesklá vrstva). Možnost následného tvarování.

SYNTHOS PS GP 171
Wysoka odporność cieplna oraz wytrzymałość 
mechaniczna.

Vysoká tepelná odolnost a pevnost.

Wytłaczanie – folie orientowane dwuosiowo (BOPS), lekkie płyty izolacyjne z XPS, panele do kabin prysznico-
wych, mieszanie z wysokoudarowymi polistyrenami w celu podwyższenia odporności cieplnej produktu  
– kubki na gorące napoje. Wtrysk – części o podwyższonej odporności cieplnej lub mechanicznej.

Vytlačování – biaxiálně orientované folie BOPS, XPS – lehčené izolační desky, panely pro sprchové kouty, 
směšování s houževnatými polystyreny pro zvýšení tepelné odolnosti výrobku – šálky na horké nápoje.  
Vstřikování – díly Se zvýšenou tepelnou nebo mechanickou odolností.

SYNTHOS PS GP 525
Dobre właściwości reologiczne.

Dobré reologické vlastnosti.

Wtrysk – przedmioty użytku domowego, opakowania np. wyrobów jubilerskich, płyt CD. Wytłaczanie  
– w koekstruzji, jako górna warstwa wybłyszczająca folii stosowanych do wyrobu naczyń dla art. spożyw-
czych, kubków oraz talerzyków.

Vstřikování – předměty pro domácnost, nádoby a obaly např. klenotnických výrobků nebo CD. Vytlačování  
– je používán jako koextruzní vrstva folií k výrobě obalů pro potraviny, šálky a talířky.

SYNTHOS PS GP 585X / GP 174
Wysoka odporność cieplna, dobre właściwości 
reologiczne.

Vysoká tepelná odolnost a dobré reologické 
vlastnosti.

Wytłaczanie - produkcja płyt i arkuszy XPS, mieszanie z wysokoudarowymi polistyrenami w celu podwyższe-
nia odporności cieplnej produktu – kubki na gorące napoje. Wtrysk - Wytwarzanie elementów o zwiększonej 
odporności cieplnej.

Vytlačování - lehčené izolační desky (XPS), směsi s houževnatým polystyrenem (HIPS) pro zvýšení tepelné 
odolnosti výrobku (např. šálky na horké nápoje). Vstřikování - díly se zvýšenou tepelnou odolností.

SYNTHOS PS GP 585A
Wysoka odporność cieplna oraz wytrzymałość 
mechaniczna.

Vysoká tepelná odolnost a pevnost.

Wytłaczanie – kubki na gorące napoje, panele do kabin prysznicowych, lekkie folie z XPS. Mieszanki z wysoko-
udarowym polistyrenem lub z SBS, opakowania formowane termicznie. Wtrysk – pojemniki do warzyw  
w lodówkach, opakowania płyt CD, DVD.

Vytlačování – šálky na horké nápoje, panely pro sprchové kouty, XPS lehčené fólie. Směsi s houževnatým poly-
styrenem, SBS, tepelně tvarované obaly. Vstřikování – boxy na zeleninu v chladničkách, obaly na CD, DVD.



WŁAŚCIWOŚCI  
VLASTNOSTI

NORMA/METODA 
NORMA/METODA

PRÓBKA DO BADAŃ 
ZKUŠEBNÍ VZOREK

JEDNOSTKA 
JEDNOTKA GP 137 GP 152 GP 154 GP 171 GP 174 GP 525 GP 535 GP 585A GP 585X NOTATKA 

POZNÁMKA

Masowy wskaźnik szybkości płynięcia 
Index toku taveniny

ISO 1133/H
granulat 
granulát

g/10 min 17 - 19 2,5 - 3,5 9 - 10 1,4-1,7 7,0-8,0 9,0-10,0 3,7-4,3 2,4-2,6 7,5-8,5 200°C; 5,0 kg

Gęstość właściwa 
Hustota

ISO 1183
granulat 
granulát

kg/m3 1040 1040 1040 1040 1040 1040 1040 1040 1040

Gęstość pozorna (nasypowa)
Sypná hmotnost

ISO 60
granulat 
granulát

kg/m3 650 650 650 650 650 620 620 620 620

Chłonność wody
Nasákavost

ISO 62 Ø 50x3 mm % 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Skurcz przetwórczy
Výrobní smrštění

Wewnętrzna 
Interní metoda

50x50 mm % 0,2 - 0,5 0,2 - 0,5 0,2 - 0,5 0,2 - 0,5 0,2 - 0,5 0,2 - 0,5 0,2 - 0,5 0,2 - 0,5 0,2 - 0,5

Udarność Charpy bez karbu
Rázová houževnatost Charpy

ISO 179/1eU 80x10x4 mm kJ/m2 10 16 10 18 14 15 11 11 9 23°C

Oznaczanie twardości metodą 
wciskania kulki
Tvrdost měřená vtiskem kuličky

ISO 2039-1 Ø 50x4 mm N/mm2 115 115 115 115 115 115 115 115 115 H 358/30

Moduł sprężystości przy rozciąganiu
Modul pružnosti v tahu

ISO 527-2/1A/1 1A, ISO 527-2 MPa 3000 3100 3000 3100 3100 3100 3100 3100 3100 1 mm/min; 23 °C

Naprężenie przy zerwaniu
Napětí v tahu při přetržení

ISO 527-2/1A/5 1A, ISO 527-2 MPa 40 45 45 55 45 40 45 50 45 5 mm/min; 23 °C

Wydłużenie względne przy zerwaniu
Prodloužení při přetržení

ISO 527-2/1A/5 1A, ISO 527-2 % 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 mm/min; 23 °C

Naprężenie zginąjace przy złamaniu
Pevnost v ohybu při lomu

ISO 178 80x10x4 mm MPa 65 80 70 90 80 68 80 85 78 2 mm/min; 23 °C

Odkształcenie zginające przy złamaniu
Ohybová deformace při lomu

ISO 178 80x10x4 mm % 2,0 3,0 2,5 3,5 2,8 2,5 3,0 3,5 3,0 2 mm/min; 23 °C

Temperatura mięknienia wg Vicata
Teplota měknutí dle Vicata

ISO 306/A50 10x10x4 mm °C 89 95 90 105 105 88 101 104 103 50°C/h; 10N

ISO 306/B50 10x10x4 mm °C 85 91 86 101 101 86 97 100 99 50°C/h; 50N

Temperatura ugięcia pod obciążeniem
Teplota průhybu při zatížení

ISO 75-2/Af 80x10x4 mm °C 75 80 75 85 85 77 80 84 85 1,8 MPa

Palność
Hořlavost

UL 94 1,6 mm
Klasa 

Stupeň
HB HB HB HB HB HB HB HB HB 1)

 Podane wartości są typowe dla poszczególnych materiałów i mają wyłącznie informacyjny charakter. / Uvedené hodnoty jsou typické pro jednotlivé materiály a mají pouze informativní charakte.
1)      Testował Elektrotechniczny Instytut Badawczy, Praga, Republika Czeska. / Testoval Elektrotechnický zkušební ústav, Praha, Česká republik.



SYNTHOS PS HI 336M
Typ o bardzo dobrej płynności.

Typ s velmi dobrou tekutostí.

Wtrysk skomplikowanych i cienkościennych wyrobów z możliwością osiągnięcia wysokiej wydajności 
przetwórstwa.

Vstřikování tvarově náročných a tenkostěnných výrobků s možností dosažení vysokého výkonu při zpracování.

SYNTHOS PS HI 552M
Wysokoudarowy typ do szerokiego  
zastosowania.

Vysoce houževnatý typ pro široké použití.

Przetwarzany jest głównie metodą wtrysku. Produkcja artykułów konsumpcyjnych oraz części technicznych, 
które narażone są na większe obciążenie mechaniczne. Dobre wyniki osiągane są również podczas wytłaczania 
profili.

Je zpracováván hlavně vstřikováním. Výroba spotřebního zboží a technických dílů, které jsou vystaveny 
vyššímu mechanickému namáhání. Dobré výsledky jsou dosahovány i při vytlačování profilů.

SYNTHOS PS HI 562E
Wysokoudarowy typ o właściwościach  
odpowiednich do formowania termicznego.

Vysoce houževnatý typ s vlastnostmi  
vhodnými pro tvarování za tepla.

Przetwarzany głównie metodą wytłaczania oraz termoformowania. Produkcja płyt, folii i części technicznych 
oraz formowanych opakowań (np. opakowania dla przemysłu spożywczego i mleczarskiego).

Zpracovává se hlavně vytlačováním a tvarováním za tepla. Výroba desek, folií, technických dílů a tvarovaných 
obalů (např. obaly pro potravinářství a mlékárenský průmysl).

SYNTHOS PS HI 662E
Wysokoudarowy typ o właściwościach  
odpowiednich do formowania termicznego.

Vysoce houževnatý typ s vlastnostmi  
vhodnými pro tvarování za tepla.

Przetwarzany głównie metodą wytłaczania oraz termoformowania. Produkcja płyt o wysokiej jakości wykoń-
czenia powierzchni, formowanych części technicznych, folii oraz opakowań.

Zpracovává se hlavně vytlačováním a tvarováním za tepla. Výroba vzhledově náročných desek, tvarovaných 
technických dílů, fólií a obalů.



WŁAŚCIWOŚCI  
VLASTNOSTI

NORMA/METODA 
NORMA/METODA

PRÓBKA DO BADAŃ 
ZKUŠEBNÍ VZOREK

JEDNOSTKA 
JEDNOTKA HI 336M HI 552M HI 562E HI 662E NOTATKA 

POZNÁMKA

Masowy wskaźnik szybkości płynięcia 
Index toku taveniny

ISO 1133/H
granulat 
granulát

g/10 min 11 - 13 9 - 10 3 - 4 3 - 4 200°C; 5,0 kg

Gęstość właściwa 
Hustota

ISO 1183
granulat 
granulát

kg/m3 1040 1040 1040 1040

Gęstość pozorna (nasypowa) 
Sypná hmotnost

ISO 60
granulat 
granulát

kg/m3 670 650 650 650

Chłonność wody 
Nasákavost

ISO 62 Ø 50x3 mm % 0,1 0,1 0,1 0,1

Skurcz przetwórczy 
Výrobní smrštění

Wewnętrzna 
Interní metoda

50x50 mm % 0,3 - 0,6 0,3 - 0,6 0,3 - 0,6 0,3 - 0,6

Udarność Charpy bez karbu 
Rázová houževnatost Charpy

ISO 179/1eU 80x10x4 mm kJ/m2 70 120 130 150 23°C

ISO 179/1fU 80x10x4 mm kJ/m2 50 N N N 23°C

Udarność Charpy z karbem 
Vrubová houževnatost Charpy

ISO 179/1eA
80x10x4 mm, r=0,25 

V-karb, V-vrub
kJ/m2 5 8 9,5 11 23°C

Udarność wg Izoda bez karbu 
Rázová houževnatost IZOD

ISO 180/1U 80x10x4 mm kJ/m2 55 100 100 130 23°C

Udarność wg Izoda z karbem 
Vrubová houževnatost IZOD

ISO 180/1A
80x10x4 mm, r=0,25 

V-karb, V-vrub
kJ/m2 6 9 10 11 23°C

Oznaczanie twardości metodą 
wciskania kulki 
Tvrdost měřená vtiskem kuličky

ISO 2039-1 Ø 50x4 mm N/mm2 80 70 65 60 H 358/30

Moduł sprężystości przy rozciąganiu 
Modul pružnosti v tahu

ISO 527-2/1A/1 1A, ISO 527-2 MPa 2300 2050 2000 1750 1 mm/min; 23 °C

Granica plastyczności 
Mez kluzu

ISO 527-2/1A/50 1A, ISO 527-2 MPa 28 28 30 23 50 mm/min; 23 °C

Naprężenie przy zerwaniu 
Napětí v tahu při přetržení

ISO 527-2/1A/50 1A, ISO 527-2 MPa 24 22 25 22 50 mm/min; 23 °C

Wydłużenie względne przy zerwaniu 
Prodloužení při přetržení

ISO 527-2/1A/50 1A, ISO 527-2 % 35 38 45 50 50 mm/min; 23 °C

Wytrzymałość na zginanie 
Pevnost v ohybu

ISO 178 80x10x4 mm MPa 42 40 38 35 2 mm/min; 23 °C

Temperatura mięknienia wg Vicata 
Teplota měknutí dle Vicata

ISO 306/A50 10x10x4 mm °C 89 96 98 96 50°C/h; 10N

ISO 306/B50 10x10x4 mm °C 82 88 88 88 50°C/h; 50N

Temperatura ugięcia pod obciążeniem 
Teplota průhybu při zatížení

ISO 75-2/Af 80x10x4 mm °C 70 75 75 75 1,8 MPa

Palność 
Hořlavost

UL 94 1,6 mm
Klasa 

Stupeň
HB HB HB HB 1)

 Podane wartości są typowe dla poszczególnych materiałów i mają wyłącznie informacyjny charakter. / Uvedené hodnoty jsou typické pro jednotlivé materiály a mají pouze informativní charakte.
1) Testował Elektrotechniczny Instytut Badawczy, Praga, Republika Czeska. / Testoval Elektrotechnický zkušební ústav, Praha, Česká republik.



WŁAŚCIWOŚCI 
VLASTNOSTI

JEDNOSTKA 
JEDNOTKA

NORMA METODA 130M 170M 171M

Objętościowy wskaźnik szybkości płynięcia 

Index toku taveniny
cm3/10 min ISO 1133 200 °C; 5 kg 25 25 1,6

Temperatura mięknienia wg Vicata 

Teplota měknutí dle Vicata 
°C ISO 306 B50/oil 85 102 102

Udarność Charpy bez karbu 

Rázová houževnatost Charpy 
kJ/m2 ISO 179 1eU 10 5 16

Wytrzymałość na zginanie 

Pevnost v ohybu
MPa ISO 527 - 2 50 mm/min 45 45 55

Naprężenie przy zerwaniu 

Napětí v tahu při přetržení
% ISO 527 - 2 50 mm/min 2 2 2

Moduł sprężystości przy rozciąganiu 

Modul pružnosti v tahu
MPa ISO 527 - 2 1 mm/min 3300 3300 3300

Wytrzymałość na zginanie 

Pevnost v ohybu
MPa ISO 178 2 mm/min 61 36 61

Temperatura ugięcia pod obciążeniem 

Teplota průhybu při zatížení
°C ISO 75 - 2 1,8MPa 75 88 90

Gęstość właściwa 

Hustota
kg/m3 ISO 1183 1040 1040 1050

Chłonność wody 

Nasákavost 
% ISO 62 < 0,1 < 0,1 < 0,1

Skurcz przetwórczy 

Výrobní smrštění
% ISO 294 – 4 0,3 – 0,6 0,3 – 0,6 0,3 – 0,6

Mikrogranulaty są dostępne w postaci GPPS i charakteryzują się następującymi parametrami:
Mikrogranuly jsou k dispozici ve formě GPPS a jsou charakterizovány následujícími parametry:

MICROGRANULATY
Polistyrenowe mikrogranulaty w postaci bardzo drobnych 
perełek o wymiarach: 500 - 1000 µm charakteryzują się 
bardzo wysokim stosunkiem powierzchni do wagi. Produkty te 
wykorzystywane są:

• jako matryce do mieszania, dyspergowania lub rozpuszczania  
i wiązania dodatków do produkcji masterbaczy polistyrenowych.     

• jako odczynniki
• do zastosowań SMC, w których mikrogranulat rozpuszcza się  

w styrenie
• jako dodatek do wyrobów kauczukowych
• do iniekcji i stosowania w płytach formierskich

MIKROGRANULE
Mikrogranule z polystyrenu ve formě velmi jemných perliček 
o rozměrech: 500 - 1000 µm se vyznačují velmi vysokým 
poměrem povrchu k hmotnosti. Tyto produkty jsou používány:

• jako matrice pro míchání, dispergování nebo rozpouštění a vázání 
aditiv používaných později jako barvicí přísady nebo předsměsi

• jako činidla
• pro SMC aplikace, ve kterých se mikrogranulát rozpouští ve styrenu
• jako doplněk k gumovým výrobkům
• pro vstřikování a použití ve formovacích deskách

Podane wartości są typowe dla poszczególnych materiałów i mają wyłącznie informacyjny charakter. / Uvedené hodnoty jsou typické pro jednotlivé materiály a mají pouze informativní charakte.



PARTNERSTWO
Celem nadrzędnym dla Synthos S.A. jest zadowolenie Klienta. Staramy się po-
znawać jego wymagania i dostarczać mu to, czego faktycznie oczekuje, a po-
przez dążenie do budowania wieloletniej relacji, chcemy wspólnie z nimi kreować 
nowe rozwiązania i rozwijać biznes, odpowiadając na pojawiające się wyzwania 
i potrzeby.

GOZ
Społeczność SYNTHOS S.A zna wartość, jaką jest środowisko naturalne i jest 
świadoma odpowiedzialności za będące skutkiem działalności człowieka zmiany 
w otaczającym nas świecie. Nasza firma nieprzerwanie angażuje swoją wiedzę, 
doświadczenie i zaplecze technologiczne aby jak najlepiej realizować założenia 
Gospodarki Obiegu Zamkniętego. Naszym celem jest to, aby poprzez konstruk-
tywne i konsekwentne działania skutecznie zminimalizować wytwarzanie odpa-
dów i stawać się bardziej przyjaznym dla środowiska uczestnikiem rynku.  

PARTNERSTVÍ
Primárním cílem společnosti Synthos S.A. je spokojenost zákazníka. Snažíme se 
učit se jeho požadavkům a poskytovat mu to, co skutečně očekává, a snažíme se 
s nimi budovat dlouhodobý vztah, chceme s nimi vytvářet nová řešení a rozvíjet 
podnikání, reagovat na nové výzvy a potřeby.

GOZ
Společnost SYNTHOS S.A. zná hodnotu přírodního prostředí a je si vědoma od-
povědnosti za změny, které vyplývají z lidské činnosti ve světě kolem nás. Naše 
společnost neustále využívá své znalosti a zkušenosti a technologická zařízení 
pro nejlepší realizaci cílů oběhové ekonomiky. Naším cílem je efektivně minimali-
zovat produkci odpadu prostřednictvím konstruktivních a důsledných akcí a stát 
se ekologičtějším účastníkem trhu.

POLSKA
Dział sprzedaży

tel. +48 33 847 25 79, +48 33 847 31 53
fax +48 33 847 25 70

e-mail: ps-pl@synthosgroup.com
Serwis techniczny

tel. +48 33 847 24 39
e-mail: ps-ts-pl@synthosgroup.com

CZECH REPUBLIC
Obchodní úsek 

tel. +420 315 71 32 41
e-mail: ps-cz@synthosgroup.com

Technický servis
tel. +48 33 847 24 39

e-mail: ps-ts-pl@synthosgroup.com
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