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POLYMERY – SUROVINY A ADITIVA

15.1.1 Termoplasty

15.1.1.1 Polyolefiny

15 .1 .1 .1 .1 Polyethyleny (PE)
15 .1 .1 .1 .1 .1 PE s velmi nízkou hustotou (ULDPE)
15 .1 .1 .1 .1 .2 PE s nízkou hustotou (LDPE)
15 .1 .1 .1 .1 .3 Lineární PE s nízkou hustotou (LLDPE)
15 .1 .1 .1 .1 .4 PE se střední hustotou (MDPE)
15 .1 .1 .1 .1 .5 PE s vysokou hustotou (HDPE)
15 .1 .1 .1 .1 .6 PE s vysokou molekulovou hmotností (HMW-HDPE)
15 .1 .1 .1 .1 .7 PE s ultravysokou molekulovou hmotností (UHMW-HDPE)
15 .1 .1 .1 .1 .8 Modifikované PE, kopolymery, odbouratelné typy
15 .1 .1 .1 .1 .99 Polyethyleny jiné

15 .1 .1 .1 .2 Polypropyleny (PP)
15 .1 .1 .1 .3 Polybuten (PB) a polyisobutylen (PIB)
15 .1 .1 .1 .99 Polyolefiny jiné

15 .1 .1 .2 Polystyrenové plasty
15 .1 .1 .2 .1 Standardní polystyren (PS)
15 .1 .1 .2 .2 Zpěňovatelný polystyren (EPS)
15 .1 .1 .2 .3 Houževnatý polystyren (S/B, HIPS)
15 .1 .1 .2 .4 Kopolymery styren-akrylonitryl (SAN)
15 .1 .1 .2 .5 Akrylonitril-butadien-styren (ABS)
15 .1 .1 .2 .99 Styrenové kopolymery, vícepolymery a směsi jiné

15 .1 .1 .3 Vinylchloridové plasty

15 .1 .1 .4 Fluoroplasty
15 .1 .1 .4 .1 Polytetrafluorethylen (PTFE)
15 .1 .1 .4 .99 Fluoroplasty jiné

15 .1 .1 .5 Akryláty
15 .1 .1 .5 .1 Polymethylmetakrylát (PMMA)
15 .1 .1 .5 .2 Kopolymery a směsi akrylátové

15 .1 .1 .6 Polyoxymethylen (POM)

15 .1 .1 .7 Polyamidy (PA)
15 .1 .1 .7 .1 Polyamidy PA 6
15 .1 .1 .7 .2 Polyamidy PA 66
15 .1 .1 .7 .3 Polyamidy PA 11
15 .1 .1 .7 .4 Polyamidy PA 12
15 .1 .1 .7 .5 Polyamidy PA 46, 610, 612
15 .1 .1 .7 .6 Ostatní typy PA
15 .1 .1 .7 .7 Aromatické polyamidy (polyarylamidy)
15 .1 .1 .7 .8 Kopolymery a slitiny polyamidů

15 .1 .1 .8 Polyarylestery
15 .1 .1 .8 .1 Polykarbonáty (PC)
15 .1 .1 .8 .2 Kopolymery a směsi polyarylesterové
15 .1 .1 .8 .3 Polyethylentereftalát (PETP, PET)
15 .1 .1 .8 .4 Polybutylentereftalát (PBTP)
15 .1 .1 .8 .5 Polyaryláty (PAR, PEC)

15 .1 .1 .9 Polysulfidy
15 .1 .1 .9 .1 Polyfenylensulfid (PPS)

15 .1 .1 .10 Polysulfony
15 .1 .1 .11 Termoplastické polyimidy (PI)
15 .1 .1 .12 Kapalné krystalické polymery (LCP)
15 .1 .1 .13 Polyfenylenoxidy (POP, PPE) a jejich směsi
15 .1 .1 .14 Polyetheretherketon (PEEK)
15 .1 .1 .15 Deriváty celulosy
15 .1 .1 .16 Vysoce tepelně odolné termoplasty

15.1.1.99 Termoplasty jiné

15.1.2 Termoplastické elastomery (TPE)

15.1.3 Reaktoplasty
15 .1 .3 .1 Fenoplasty (PF)
15 .1 .3 .2 Aminoplasty
15 .1 .3 .3 Nenasycené polyestery (UP)
15 .1 .3 .4 Epoxidy (EP)
15 .1 .3 .5 Vysoce tepelně odolné reaktoplasty
15 .1 .3 .99 Reaktoplasty jiné

15.1.4 Polyuretany (PUR)
15 .1 .4 .1 Polyuretany nepěněné
15 .1 .4 .2 Polyuretanové měkké pěny
15 .1 .4 .3 Polyuretanové tvrdé pěny
15 .1 .4 .4 Polyuretanové pěny integrální
15 .1 .4 .5 Polyuretanové elastomery
15 .1 .4 .99 Polyuretany (PUR) jiné

15.1.5 Kaučuky a pryže

15.1.6 Polymerní materiály pro výrobu nátěrových hmot
15 .1 .6 .1 Polymerní materiály pro výrobu transparentních laků
15 .1 .6 .2 Polymerní materiály pro výrobu pigmentovaných barev 

a emailů

15.1.7 Polymerní materiály pro výrobu lepidel

15.1.8 Polymerní materiály a plniva pro výrobu tmelů
15 .1 .8 .1 Polymerní materiály pro výrobu termoplastických 

tmelů

15.1.9 Aditiva a plniva pro zpracování plastů  
a kaučukových směsí

15 .1 .9 .1 Aditiva a plniva pro zpracování plastů
15 .1 .9 .1 .1 Barviva, pigmenty pro plasty
15 .1 .9 .1 .2 Barviva a aditiva pro plasty ve formě koncentrátů 

(masterbatches)
15 .1 .9 .1 .3 Plniva
15 .1 .9 .1 .4 Změkčovadla
15 .1 .9 .1 .5 Stabilizátory (termooxidační aj .)
15 .1 .9 .1 .6 Antistatická činidla
15 .1 .9 .1 .7 Retardéry hoření
15 .1 .9 .1 .8 Síťovací činidla
15 .1 .9 .1 .9 Nukleační činidla
15 .1 .9 .1 .10 Prostředky pro usnadnění přípravy polymerních směsí 

(kompatibilizátory)
15 .1 .9 .1 .11 Nadouvadla
15 .1 .9 .1 .12 Dispergátory
15 .1 .9 .1 .13 Nepravá rozpouštědla
15 .1 .9 .1 .14 Maziva, vosky pro zpracování plastů
15 .1 .9 .1 .15 Separační činidla
15 .1 .9 .1 .99 Aditiva a plniva pro zpracování plastů jiná

15 .1 .9 .2 Aditiva a plniva pro zpracování kaučukových směsí

15.1.10 Biopolymery
15.1.11 Měniče iontů na bázi syntetických polymerů

15.1.99 Polymery – suroviny a aditiva jiné

STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZPRACOVÁNÍ PLASTŮ A PRYŽÍ

15.2.1 Stroje na úpravu polymerních hmot
15 .2 .1 .1 Míchací a hnětací stroje
15 .2 .1 .2 Rozmělňovací stroje
15 .2 .1 .3 Filtrační systémy
15 .2 .1 .4 Stroje na výrobu směsí z plastů a pryží
15 .2 .1 .99 Stroje na úpravu polymerních hmot jiné

15.2.2 Kalandry – válcovací stroje
15 .2 .2 .1 Stroje a linky pro výrobu fólií a podlahových krytin z plastů
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15.2.3 Extrudery – vytlačovací stroje na plast 
 a kaučukové směsi

15 .2 .3 .1 Extrudery na plasty
15 .2 .3 .1 .1 Stroje a linky na výrobu desek, fólií, trubek 
 a profilů z termoplastů

15 .2 .3 .2 Extrudery pro gumárenský průmysl
15 .2 .3 .2 .1 Vytlačovací zařízení na kaučuk

15.2.4 Lisy pro tváření reaktoplastů a kaučuku
15 .2 .4 .1 Vstřikolisy pro reaktoplasty a kaučukové směsi
15 .2 .4 .2 Etážové lisy pro výrobu vrstvených hmot

15.2.5 Vstřikovací lisy
15 .2 .5 .1 Hydraulické vstřikovací lisy
15 .2 .5 .2 Hybridní (elektro-mechanické) vstřikovací lisy
15 .2 .5 .3 Elektrické vstřikovací lisy
15 .2 .5 .4 Vstřikovací lisy pro vícebarevné a multikomponentní 

vstřikování
15 .2 .5 .5 Vstřikovací lisy na reaktoplasty
15 .2 .5 .6 Vstřikovací lisy na výrobky z technické pryže
15 .2 .5 .7 Vstřikovací lisy s tlakovým inertním plynem
15 .2 .5 .8 Vstřikovací lisy pro technologii PIM (Powder Injection 

Moulding)
15 .2 .5 .99 Vstřikovací lisy jiné

15.2.6 Stroje na výrobu pěnových hmot a zpracování reakčních 
pryskyřic

15.2.7 Vulkanizační zařízení
15.2.8 Stroje pro výrobu pneumatik
15.2.9 Stroje na výrobu pryžových hadic

15.2.10 Vyfukovací stroje pro výrobu dutých těles
15 .2 .10 .1 Extrudační vyfukovací stroje
15 .2 .10 .2 Vstřikovací vyfukovací stroje

15.2.11 Licí stroje a zařízení pro zpracování kapalných polymerů
15.2.12 Zařízení pro poplastování plastem nebo kaučukem

15.2.13 Formy, nástroje, přípravky
15 .2 .13 .1 Formy pro vstřikovací stroje
15 .2 .13 .2 Formy pro vyfukování
15 .2 .13 .3 Formy pro lisování
15 .2 .13 .4 Formy, nástroje, přípravky pro extrudery
15 .2 .13 .5 Normalizované díly pro formy, nástroje, přípravky
15 .2 .13 .6 Temperované vstřikovací systémy
15 .2 .13 .7 Systémy horkých vtoků
15 .2 .13 .99 Formy, nástroje, přípravky jiné

15.2.14 Periferní stroje a zařízení pro plastikářský
 a gumárenský průmysl
15 .2 .14 .1 Sila a jejich příslušenství
15 .2 .14 .2 Sušičky granulátu
15 .2 .14 .3 Dopravníky materiálu
15 .2 .14 .4 Separátory kovů
15 .2 .14 .5 Nasávače granulátu
15 .2 .14 .6 Dávkovací zařízení
15 .2 .14 .7 Temperovací přístroje
15 .2 .14 .8 Chladicí jednotky
15 .2 .14 .9 Průtokoměry
15 .2 .14 .10 Digitální váhy
15 .2 .14 .11 Zařízení pro separaci a oddělování vtoků od výlisků
15 .2 .14 .12 Roboty a manipulátory pro stroje na zpracování plastů a pryží
15 .2 .14 .13 Systémy pro automatickou výměnu forem
15 .2 .14 .14 Pásové dopravníky na výlisky
15 .2 .14 .99 Periferní stroje a zařízení pro plastikářský 
 a gumárenský průmysl jiné 

15.2.15 Barvicí jednotky pro plastové materiály
15.2.16 Zařízení pro přívod a úpravu vzduchu a plynů  

pro technologické účely

15.2.17 Stroje na odstraňování přetoků na plastových 
 a pryžových dílech
15.2.18 Stroje na tvarování plastů za tepla

15.2.19 Stroje a pomůcky pro svařování plastů
15 .2 .19 .1  Stroje pro svařování plastových fólií

15.2.20 Stroje pro třískové obrábění plastů
15.2.21 Stroje a zařízení na dokončovací operace
15.2.22 Stroje, zařízení a materiály na zušlechťování, 
 dekorování, tisk a označování výrobků z plastů  

a pryží
15.2.23 Zařízení a technologie pro Rapid Prototyping,
 Rapid Tooling a RTV (Room Temperature 
 Vulcanization)
15.2.24 Řídicí a regulační technika pro plastikářské 
 a gumárenské stroje

15.2.25 Díly a komponenty plastikářských 
 a gumárenských strojů
15 .2 .25 .1 Šneky
15 .2 .25 .2 Hydraulické a pneumatické válce
15 .2 .25 .3 Válce pro kalandry
15 .2 .25 .4 Čerpadla pro plastikářské a gumárenské stroje
15 .2 .25 .5 Trysky
15 .2 .25 .6 Topné prvky
15 .2 .25 .7 Strojové nože
15 .2 .25 .8 Spojky
15 .2 .25 .9 Elektromotory a pohony
15 .2 .25 .99 Díly a komponenty plastikářských a gumárenských  strojů jiné

15.2.26 Zařízení pro neutralizaci a využití statické elektřiny při výrobě

15.2.99 Stroje a zařízení pro zpracování plastů a pryží jiné

KOMPOZITY

15.3.1 Výztuže kompozitů

15 .3 .1 .1 Vláknové výztuže

15 .3 .1 .1 .1 Skleněná vlákna
15 .3 .1 .1 .1 .1 Skleněné pramence (rovingy)
15 .3 .1 .1 .1 .2 Sklotextilní tkaniny
15 .3 .1 .1 .1 .3 Sklotextilní rohože

15 .3 .1 .1 .99 Vláknové výztuže jiné

15 .3 .1 .99 Výztuže kompozitů jiné

15.3.2 Materiály pro vytváření polymerních matric
15.3.3 Stroje a zařízení pro výrobu prepregů

15.3.4 Technologie, stroje a zařízení pro výrobu
 vláknových kompozitů s reaktoplastickou matricí
15 .3 .4 .1 Technologie lisování za tepla (metoda BMC nebo DMC)
15 .3 .4 .2 Technologie ručního kladení za mokra (ruční laminování)
15 .3 .4 .3 Technologie navíjení (rovingů, pásů tkaniny)
15 .3 .4 .4 Technologie RTM (Resin Transfer Moulding)
15 .3 .4 .5 Technologie VARTM (Vaccum Assisted RTM)
15 .3 .4 .6 Technologie SCRIMP (Seeman Composite Resin
 Infusion Moulding Process)
15 .3 .4 .7 Technologie vtahování (pultruze)
15 .3 .4 .8 Technologie lisování prepregů - SMC (Sheet Moulding 

Composed)
15 .3 .4 .99 Technologie, stroje a zařízení pro výrobu vláknových kompozitů  

s reaktoplastickou matricí jiné

15.3.5 Technologie, stroje a zařízení pro výrobu 
vláknových kompozitů s termoplastickou matricí

15.3.6 Technologie částicových kompozitů s polymerní  matricí
15.3.7 Technologie kompozitů s kovovou matricí
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15.3.8 Technologie kompozitů s keramickou matricí
15.3.9 Nanokompozity

15.3.10 Polotovary z kompozitů
15 .3 .10 .1 Kompozitní konstrukční profily, tyče, trubky, desky
15 .3 .10 .2 Kompozitní panely se sendvičovým jádrem

15.3.11 Výrobky z kompozitů
15 .3 .11 .1 Plastové výrobky vyztužené skleněnými vlákny

15.3.99 Kompozity jiné

POLOTOVARY A VÝROBKY Z PLASTŮ

15.4.1 Polotovary z plastů
15 .4 .1 .1 Fólie, listy, pásky, pásy
15 .4 .1 .2 Bloky, desky
15 .4 .1 .3 Profily
15 .4 .1 .4 Tyče
15 .4 .1 .5 Vlákna, vlasce, struny
15 .4 .1 .6 Trubky, hadice
15 .4 .1 .7 Polotovarové odlitky z plastů
15 .4 .1 .99 Polotovary z plastů jiné

15.4.2 Výrobky z plastů
15 .4 .2 .1 Ložiska a jejich části
15 .4 .2 .2 Ozubená kola
15 .4 .2 .3 Hřídelové spojky
15 .4 .2 .4 Pružiny a pružné elementy
15 .4 .2 .5 Těsnění, vlnovce
15 .4 .2 .6 Dopravní pásy
15 .4 .2 .7 Dopravní řetězy, napínáky
15 .4 .2 .8 Dopravní a pohonné řemeny
15 .4 .2 .9 Dopravní válečky, šneky
15 .4 .2 .10 Energetické řetězy
15 .4 .2 .11 Trubky
15 .4 .2 .12 Roury, díly kanalizační a drenážní
15 .4 .2 .13 Hadice
15 .4 .2 .14 Armatury, fitinky, rychlospojky
15 .4 .2 .15 Čerpadla
15 .4 .2 .16 Pojezdová kola, kladky, lanovice

15 .4 .2 .17 Montážní prvky
15 .4 .2 .17 .1 Spojovací prvky - šrouby, matice, nýty, kolíky
15 .4 .2 .17 .2 Výškově stavitelné prvky - distanční sloupky, opěrné patky, 

stavěcí roury
15 .4 .2 .17 .3 Ochranné prvky - krytky, zátky, záslepky, pouzdra,  

uzávěry
15 .4 .2 .17 .4 Upevňovací prvky - příchytky stěnové, svěrky, spony, 

stahovací objímky, montážní vázací pásky, hmoždinky, panty

15 .4 .2 .18 Ovládací prvky - rukojeti, držadla, madla, koule, kolečka, 
páčky, hvězdice

15 .4 .2 .19 Velkoobjemové nádrže, sila, zásobníky
15 .4 .2 .20 Nádoby, sudy, kanystry, lahve
15 .4 .2 .21 Palety, přepravky, kontejnery, bedny, krabice, proložky
15 .4 .2 .22 Lana, šňůry, vázací pásky
15 .4 .2 .23 Filtry
15 .4 .2 .24 Síta
15 .4 .2 .25 Výstelky a obklady, zařízení pro dopravu a skladování 

sypkých a abrazivních materiálů
15 .4 .2 .26 Stožáry
15 .4 .2 .27 Protihlukové, tepelně izolační, hydroizolační a tlumicí díly, 

panely a výplně
15 .4 .2 .28 Fasádní obkladové a dekorační panely, střešní krytiny
15 .4 .2 .29 Elektroizolační panely a součásti
15 .4 .2 .30 Velkoplošné a malé skříně, kryty a víka
15 .4 .2 .31 Stavební a nábytkové lišty a součásti
15 .4 .2 .32 Pytle, sáčky
15 .4 .2 .33 Kelímky, hrnečky, talíře, tácky a kuchyňské potřeby
15 .4 .2 .34 Podlahoviny, průmyslové rohože

15 .4 .2 .35 Výrobky ze syntetických usní, koženek, plastů 
kombinovaných s papírem, textilem

15 .4 .2 .36 Pracovní ochranné a bezpečnostní pomůcky

15 .4 .2 .99 Výrobky z plastů jiné

15.4.3 Plastové konstrukční díly
15 .4 .3 .1 Vstřikované konstrukční díly z plastů
15 .4 .3 .2 Lisované konstrukční díly z plastů
15 .4 .3 .3 Vyfukované konstrukční díly
15 .4 .3 .4 Konstrukční díly z plastů tvářené za tepla
15 .4 .3 .5 Konstrukční díly z pěněných plastů
15 .4 .3 .6 Konstrukční díly z polykarbonátů
15 .4 .3 .7 Konstrukční díly se zalitou vložkou
15 .4 .3 .8 Vyztužené konstrukční díly
15 .4 .3 .9 Obráběné konstrukční díly z plastů
15 .4 .3 .10 Kluzné a otěruvzdorné konstrukční díly
15 .4 .3 .11 Obráběné konstrukční díly z plastů
15 .4 .3 .12 Kluzné a otěruvzdorné konstrukční díly
15 .4 .3 .99 Plastové konstrukční díly jiné

15.4.4 Díly a výrobky z plastů pro vybrané oblasti
 průmyslu a koncové spotřeby

15 .4 .4 .1 Díly a výrobky z plastů pro strojírenství
15 .4 .4 .2 Díly a výrobky z plastů pro dopravu

15 .4 .4 .3 Díly a výrobky z plastů pro automobilový průmysl
15 .4 .4 .3 .1 Interiérové autodíly z plastů
15 .4 .4 .3 .2 Exteriérové autodíly z plastů
15 .4 .4 .3 .3 Díly z plastů pro automobilové agregáty

15 .4 .4 .4 Díly a výrobky z plastů pro energetiku
15 .4 .4 .5 Díly a výrobky z plastů pro stavebnictví
15 .4 .4 .6 Díly a výrobky z plastů pro oblast životního 
 prostředí
15 .4 .4 .7 Díly a výrobky z plastů pro zemědělství
15 .4 .4 .8 Díly a výrobky z plastů pro potravinářství
15 .4 .4 .9 Díly a výrobky z plastů pro polygrafický a obalový  průmysl
15 .4 .4 .10 Díly a výrobky z plastů pro elektrotechnický průmysl
15 .4 .4 .11 Díly a výrobky z plastů pro elektroniku
15 .4 .4 .12 Díly a výrobky z plastů pro výpočetní, sdělovací 
 a kancelářskou techniku
15 .4 .4 .13 Díly a výrobky z plastů pro zdravotnictví
15 .4 .4 .14 Díly a výrobky z plastů pro textilní a oděvní průmysl
15 .4 .4 .15 Díly a výrobky z plastů pro nábytkářství
15 .4 .4 .16 Díly a výrobky z plastů pro domácí spotřebiče, domácnost
15 .4 .4 .17 Díly a výrobky z plastů pro školní a kancelářské potřeby
15 .4 .4 .18 Díly a výrobky z plastů pro zahradu, zahradní techniku
15 .4 .4 .19 Díly a výrobky z plastů pro hry, hobby, sport, volný čas
15 .4 .4 .20 Díly a výrobky z plastů pro reklamu, reklamní předměty

15 .4 .4 .99 Díly a výrobky z plastů pro jiné vybrané oblasti průmyslu  
a koncové spotřeby 

15.4.5     Polotovary a výrobky z polyuretanových elastomerů
15 .4 .5 .1       Desky, bloky
15 .4 .5 .2       Profily
15 .4 .5 .3       Vlnovce, manžety, kryty, kroužky
15 .4 .5 .4       Dilatační kompenzátory
15 .4 .5 .5       PU-kov
15 .4 .5 .6       Gufera
15 .4 .5 .7       Těsnění
15 .4 .5 .8       Tlumiče vibrací
15 .4 .5 .9       Silentbloky
15 .4 .5 .10     Tvarové výrobky
15 .4 .5 .11     Odlitky
15 .4 .5 .12     Polyuretany vyztužené skleněnými vlákny
15 .4 .5 .13     Kola
15 .4 .5 .14     Bezdušová samonosná kola
15 .4 .5 .15     Válce s polyuretanovým povlakem
15 .4 .5 .99     Polotovary a výrobky z PU elastomerů jiné
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7. MEZINÁRODNÍ VELETRH PLASTŮ, PRYŽE A KOMPOZITŮ

POLOTOVARY A VÝROBKY NA BÁZI PRYŽE

15.5.1 Pryžové desky, bloky
15.5.2 Profily z pryže
15.5.3 Pryžová vlákna, šňůry
15.5.4 Pryžové hadice
15.5.5 Pryžové podlahoviny
15.5.6 Pryžové klínové řemeny, ozubené řemeny
15.5.7 Pryžové dopravní pásy
15.5.8 Pryžové vlnovce, manžety, kryty, kroužky
15.5.9 Pryžové dilatační kompenzátory
15.5.10 Gumokov
15.5.11 Gufera
15.5.12 Pryžová těsnění
15.5.13 Pryžové tlumiče vibrací
15.5.14 Silentbloky
15.5.15 Tvarové výrobky z pryže
15.5.16 Výrobky z pryžového textilu
15.5.17 Pryžová kola
15.5.18 Výrobky z lehčené pryže
15.5.19 Pneumatiky a vzdušnice
15.5.20 Nádrže a vaky z pryže
15.5.21 Válce s pogumovaným povrchem
15.5.22 Máčené výrobky
15.5.23 Výrobky z ebonitu
15.5.98 Pryžové komponenty pro všechny druhy automobilových 

aplikací
15.5.99 Polotovary a výrobky na bázi pryže jiné

STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO RECYKLACI A VYUŽITÍ PLASTOVÝCH 
A PRYŽOVÝCH ODPADŮ

15.6.1 Mlýny a drtiče odpadních plastů
15 .6 .1 .1 Kryogenní mlýny a drtiče na odpadní plasty a pryž
15 .6 .1 .2 Drtiče pneumatik

15.6.2 Stroje, zařízení a technologie pro separaci plastových  
a pryžových odpadů od jejich kontaminantů

15.6.3 Stroje, zařízení a technologie pro chemickou a termickou 
recyklaci odpadních polymerních látek

15.6.4 Linky na zpracování pevných odpadů (plasty, kabely, 
pneumatiky)

15.6.5 Regranuláty a odpady z plastů (HDPE, LDPE, PP, PS, PVC, PUR)
15.6.6 Recyklované elastomerní materiály
15.6.7 Poradenství pro recyklaci a využití plastových 
 a pryžových odpadů

15.6.99 Stroje a zařízení pro recyklaci a využití 
 plastových a pryžových odpadů jiné

VÝPOČETNÍ, ZKUŠEBNÍ A MĚŘICÍ TECHNIKA PRO PLASTY A PRYŽE

15.7.1 Systémy pro řízení plastikářských a gumárenských firem

15.7.2 Systémy SPC (Statistical Process Control) pro dlouhodobé 
monitorování výrobního procesu a kvality výroby

15.7.3 CAD, CAM, CIM pro plastikářské a gumárenské provozy
15 .7 .3 .1 CAD systémy pro analýzu a optimalizaci vstřikovacího procesu
15 .7 .3 .2 Systémy pro řízení toku taveniny ve formě

15.7.4 Vývojový software pro designéry
15.7.5 Snímače pro měření rozměrů, tlaků, teplot a sil ve 

strojích na zpracování plastů a pryží

15.7.6 Měřicí technika pro měření délek, tlouštěk a geometrie 
povrchu plastových součástek

15 .7 .6 .1 Systémy pro 2D a 3D scanning komplexních tvarů

15.7.7 Reometry, plastometry, viskozimetry
15.7.8 Přístroje pro měření teploty při výrobě a zpracování 

plastů a pryží

15.7.9 Termomechanické analyzátory
15.7.10 Měřicí přístroje optických vlastností plastů a pryží
15.7.11 Multiparametrické měřicí stanice
15.7.12 Testery tepelné odolnosti materiálů
15.7.13 Testery mechanické a dynamické odolnosti materiálů

15.7.99 Výpočetní, zkušební a měřicí technika pro plasty a pryže 
jiná

VÝZKUM, SLUŽBY, INSTITUCE V  OBLASTI PLASTŮ A PRYŽÍ

15.8.1 Výzkum v oblasti plastů a pryží

15.8.2 Výroba dílů na zakázku
15 .8 .2 .1 Výroba plastových dílů na zakázku
15 .8 .2 .2 Výroba pryžových dílů na zakázku
15 .8 .2 .3 Úprava a montáž dílů na zakázku

15.8.3 Poradenství pro plastikářskou a gumárenskou
 výrobu
15.8.4 Inženýrské a projekční služby pro plastikářskou 
 a gumárenskou výrobu

15.8.5 Servis a opravy plastikářských a gumárenských
 strojů
15 .8 .5 .1 Náhradní díly pro plastikářské a gumárenské stroje
15 .8 .5 .2 Renovace forem, šneků, komor a válců
15 .8 .5 .3 Generální opravy plastikářských a gumárenských 
 strojů na klíč
15 .8 .5 .4 Rekonstrukce a modernizace plastikářských 
 a gumárenských strojů

15.8.6 Repasované plastikářské a gumárenské stroje
15.8.7 Výroba prototypových a jednoúčelových
 zařízení pro plastikářský a gumárenský průmysl

15.8.8 Technologie pro plastikářský a gumárenský 
 průmysl
15 .8 .8 .1 Technologické projekty pro plastikářský 
 a gumárenský průmysl
15 .8 .8 .2 Technologické dodávky pro plastikářský 
 a gumárenský průmysl

15.8.9 Realizace investičních celků pro plastikářský 
 a gumárenský průmysl
15.8.10 Finanční služby, leasing pro plastikářský 
 a gumárenský průmysl
15.8.11 Odborná literatura, tisk pro oblast 
 plastikářského a gumárenského průmyslu
15.8.12 Instituce a organizace v oblasti plastikářského  

a gumárenského průmyslu
15.8.13 Odborné školy v oblasti plastikářského  

a gumárenského průmyslu
15.8.14 Odborné kurzy a vzdělávání v oblasti plastikářského  

a gumárenského průmyslu

15.8.99 Výzkum, služby, instituce v oblasti plastů a pryží jiné




