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Un i pol Holla nd B .V.
Unipol, opgericht in 1989, is een toonaangevende Europese producent van expandeerbaar polystyreen
(EPS) granulaat. Het EPS wordt geproduceerd in een moderne, flexibele en compacte fabriek, strategisch
gelegen in Oss (Nederland).
Unipol produceert een geselecteerd assortiment van EPS grades van hoge kwaliteit, welke voldoen aan de
strengste kwaliteitseisen. Belangrijkste kenmerken van de Unipol EPS typen zijn een uitstekende
isolatiewaarden, een hoge compressiesterkte en een goede verwerkbaarheid. De brandvertragend
gemodificeerde types hebben bovendien uitstekende brandvertragende eigenschappen (DIN 4102 en
NEN-EN 13163). Unipol is tevens ISO 9001 gecertificeerd.
De producten bij Unipol zijn breed inzetbaar, van isolatie, bouw tot verpakkingen. Unipol levert aan
klanten door heel Europa, van Scandinavië tot Polen en Turkije. Unipol is lid van EUMEPS, PlasticsEurope
en OIK.
Unipol onderscheidt zich in de markt door haar goede kwaliteit
in combinatie met flexibiliteit, hoge servicegraad
en mogelijkheid voor technische ondersteuning bij de klant.

Un i p ol EP S granu laat
Unipol produceert hoge kwaliteit EPS granulaat/korrels
voor zowel brandvertragend gemodificeerde als
niet brandvertragend gemodificeerde toepassingen.
De brandvertragend gemodificeerde types bevatten
het nieuwe Poly FR materiaal (HBCD vrij).

Expandeerbaar Polystyreen Granulaat

Geëxpandeerd Polystyreen is een gevestigd materiaal in Europa en kent vele namen in de landen
waar het wordt gebruikt. De EPS-industrie introduceert nu een gemeenschappelijke Europese naam
voor EPS: airpop® engineered air.
Simpelweg omdat de naam airpop® precies aangeeft waar het materiaal van is gemaakt:
lucht. Veel lucht, 98% lucht om precies te zijn. Slechts een klein deel is gemaakt van polymeer
materiaal.

Ve rp a kking e n opslag
Unipol besteedt de grootste zorg aan haar verpakking en opslag. Het EPS wordt verpakt in zeer
sterke kartonnen duurzame octabins om het EPS granulaat tijdens de opslag en transport maximaal
te beschermen.
De achthoekige verpakking is gemaakt van zeer sterk
golfkarton en bestaat uit een basis, huls en een deksel
en heeft een afvulgewicht van 1100 kg.
Octabins zijn stapelbaar en het sterke maar
lichtgewicht materiaal vermindert het gewicht
van de lading. De aanwezigheid van een speciale
PE liner in de octabin zorgt ervoor dat de kwaliteit
van het EPS granulaat zo lang mogelijk gegarandeerd
blijft. De octabins worden geplaatst op pallets.
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