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Fatra, a.s. – významný zpracovatel plastů ve Střední Evropěů
• Založena roku 1935 firmou BAŤA
• Člen koncernu AGROFERT, významné nadnárodní skupiny více než 250 společností
• Dva výrobní závody v České republice
• Silně proexportně zaměřená
• Zavedené obchodní značky
• Zákaznická řešení
• Moderní technologie a vlastní R&D tým
• Bezodpadové technologie
• Vlastní recyklace a regranulace

VÝROBKOVÉ SKUPINY

• Paropropustné a paronepropustné fólie a lamináty SONTEK
• BOPET fólie a lamináty TENOLAN
• Hydroizolační fólie FATRAFOL
• Vinylové podlahoviny LINO FATRA, FATRA-CLICK
• Technické PVC-P fólie, profily, PVC granulát
• PE/EVAC/PET fólie a desky
• Vstřikované výrobky
• Nafukovací hračky a svařované výrobky
• Regranulát

TRŽNÍ SEGMENTY

• Hygiena a zdravotnictví
• Potravinářství
• Stavebnictví
• Automotive
• Elektro průmysl
• Spotřební průmysl

PLASTY PRO ŽIVOT



TTYYPY

• SONTEK®F paropropustné fólie (vyrobené z vysoce plněného polyetylénu).
• SONTEK®L paropropustné lamináty (paropropustné fólie a netkané textilie).
• MEDICAL paropropustné i paronepropustné lamináty.

PRINCIP PAROPROPUSTNOSTI

• Paropropustná fólie – velmi tenká fólie obsahující cca 1,4 mld porů/cm²
• Každý pór – 700krát větší než molekula vodní páry a 20 000krát menší než kapka vody. 
• Skutečná velikost póru je 2–3 mikrony. 
• Zajišťuje výrobku vysokou propustnost vodních par a odolnost prostupu vody.

NTEK®®F F
PAROPRUPUSTNÁ FÓLIE
(mikroporézní struktura)

PLYNY A VODNÍ PÁRY

VODA
(v(v tektekutéutém sm stavtavu)u)

VODA
(v tekutém stavu)

• Vhodné pro použití jako vnější strana při výrobě jednorázových hygienických potřeb – dětských plen,
 dámské hygieny, inkontinenčních vložek, prostředků pro dlouhodobě nemocné, případně pro další 
 aplikace ve zdravotnictví.
• Různé typy potisku (registrovaný tisk, nekonečný tisk) mohou být aplikovány na fólie a lamináty.  
• Možnost laminace s různými typy netkaných textilií (Soft, Bico, Micro).

KAPKA VODY

> 100 μm 
PRODYŠNÁ FÓLIE

PÓR< 0,02 μmMOLEKULA VODNÍ PÁRY > 0,0004 μm 
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