24 листопада 2020 р.
Конференц-зал №14, ІІI павільйон, другий поверх
14:00

Круглий стіл «Цінова кон'юнктура ринку базових полімерів в
Україні»
Інформаційно-аналітичне агентство «ХІМ-КУР'ЄР»

PU FEST UKRAINE 2020
Міжнародний бізнес-форум для фахівців в області
поліуретанів
Відкритий дискусійний майданчик на експозиції
12:00

Група компаній OSV — 14 років на ринку поліуретанів
Юрій Шафран, ТОВ «ОСВ Технолоджі»

12:20

Поліуретанові технології компанії Дау
Юрій Мусаєв, ТОВ «Дау Ізолан Україна»

12:40

Використання компонентів пінополіуретану ТОВ «Поліфом»
з низьким коефіцієнтом теплопровідності на основі спінювача
метилаль для виробництва предізольованих труб
Цирульніков Е.І., ТОВ «Сантехмонтаж»

14:00

Пінополіуретанові набори PUREX BOX для термоізоляції за
принципом «зроби сам»
Marcin Gryka, Polychem-Systems

14:40

Еластомери та захисні покртиття Дау
Roman Jaworski, Dow Poland, Warsaw

15:00

Поліуретанові системи OSV
Яна Корнієнко, ТОВ «ОСВ Технолоджі»

ВІДВІДАТИ

25 листопада 2020 р.
Конференц-зал №15, ІІI павільйон, другий поверх

10:00-18:00

•

Еко-Марафон «Еко – упаковка: можливості
для бізнесу»

Нормативно-правова база що до регулювання використання
пакувальних матеріалів з точки зору екологічних аспектів. Нові
правила маркування, сертифікація, аналіз законопроектів. Регуляторна
політика та сертифікація виробників пакувальної продукції на
здатність до біодеградації і компостування. Взаємозв'язок Законів
України та інших Нормативно-правових документів, які регулюють
маркування тари та упаковки
Світлана Кохан, Начальник сектору науково-дослідного відділу стандартизації харчових
продуктів НДІ стандартизації ДП «УкрНДНЦ»

•

Вимоги виробників харчових продуктів до упаковки. Які принципи і
вимоги лежать в основі роботи з виробниками упаковки (зокрема для
м'ясних продуктів). Підвищення екологічності упаковки: що важливо
при виборі нових пакувальних рішень? Роль упаковки при експорті
продукції в країни, де вимоги до якості та безпеки харчових продуктів
вище, ніж в Україні
Дмитро Пташник, Директор департаменту матеріально-технічного забезпечення
ПраТ «Миронівський хлібопродукт»

•

Біополімерні плівки, упаковка і пакети - нові пакувальні eco-friendly
рішення. Чи може біополімер замінити екологічно шкідливі традиційні
пластмаси на нафтовій основі. Чи допомагають біополімери уникнути
виснаження викопних ресурсів (нафти) і значно скоротити викиди
парникових газів?
Артем Дем'янов, Директор з якості та сертифікації ПП «Авентин»

• Впровадження базових програм при виробництві пакувальних
матеріалів для товарів в упаковці: ISO 22000, FSSC 22000. Харчові та
промислові продукти як об'єкт для упаковки. Збереження безпеки
продуктів харчування при взаємодії з упаковкою
Сергій Чорний, Міжнародний аудитор з систем менеджменту безпеки пакувальних
матеріалів. Міжнародний аудитор системи менеджменту ISO 22000, FSSC 22000,
IFS Logistics, BRC Consumer Products, GMP + B1, ISO 9001

PU FEST UKRAINE 2020
Міжнародний бізнес-форум для фахівців в області
поліуретанів

Відкритий дискусійний майданчик на експозиції
11:00

Дозуюче змішувальне обладнання OSV
Олексій Кузнєцов, ТОВ «ОСВ Технолоджі»

11:20

Захисні покриття PUREX на основі полісечовини
Marcin Gryka, Polychem Systems

11:40

Переробка та виробництво ПУ еластомерів Dow
Юрій Мусаєв, ТОВ «Дау Ізолан Україна»

14:00

Виробництво предізольованих поліуретаном труб і фасонних
деталей для теплотрас
Цирульніков Е.І., ТОВ «Сантехмонтаж»

14:20

Поліуретанові еластомери серії Diprane
Юрій Мусаєв, ТОВ «Дау Ізолан Україна»

14:40

Поліуретанові клеї EKO S, SW, SN для організації дитячих і
спортивних майданчиків
Marcin Gryka, Polychem-Systems

15:00

Допоміжні продукти для роботи з поліуретанами
Robert Martyna, MB Market, Warsaw, Poland

15:20

Спінювачі для жорстких ПУ систем для теплоізоляції
Юрій Мусаєв, ТОВ «Дау Ізолан Україна»

15:40

Майбутнє поліуретанів у Європі
Біргіт Харрайтер, головний редактор журналу ФАПУ (Німеччина)

ВІДВІДАТИ

26 листопада 2020 р.
Доповіді на відкритому дискусійному майданчику Plast Expo Ua:
Відкрита дискусійна платформа
«Циркулярні технології в полімерній індустрії»,
ІАЦ Упаковка

11:00-13:00

•

Полімерна упаковка - розвивати чи забороняти
Павло Замотаєв, д.х.н., ХГ Консалтінг

•

Нові можливості полімерів для ефективного та екологічного
застосування
Олександр Александров, DOW Europe Gmbh.

•

Гнучка упаковка від Mondi, що утилізується та переробляється
Олександр Корольчук, Mondi Bags Ukraine

•

Полімерні пляшки для напоїв в рамках циркулярної технології
Олександр Бабаскін, Кока-Кола Беверіджіз Україна

ВІДВІДАТИ

13:30-15:00

Доповіді учасників:

13:30

Управління і контроль кольору на виробництві. Контроль
фізичних властивостей матеріалів
Максим Букасов, експерт по контролю кольору, MacHOUSE

14:00

Про що говорять крейдяні додатки?!
Сергій Мірошников, MacHOUSE

14:30

3D моделювання процесу литва пластмас під тиском.
Оптимізація параметрів литва
Інжинірингова компанія «Технополіс»

Конференц-зал №14, ІІI павільйон, другий поверх
09:00-18:00

Семінар-практикум
«Підвищення ефективності виробництва: практика
модернізації, запровадження ощадливого виробництва,

застосування теорії розв'язання винахідницьких задач»
ТОВ «ТЕХ МЕДІА ГРУП»

Конференц-зал №13, ІІI павільйон, другий поверх
09:00-18:00

Форум «Безпека праці - 2020»
ТОВ «Онлайн Медіа Груп»

*Вхід для відвідувачів безкоштовний*

