Fólie na skupinové
balenie
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Na skupinové balenie sa využíva teplom
zmrštiteľná LDPE fólia, vďaka ktorej sa
zabalí viac kusov tovaru do jedného
balenia. Fólia slúži ako nevratný
transportný obal, ktorý je počas procesu
strojného alebo ručného balenia
krátkodobo ohrievaný, čím dochádza k
zmäknutiu a počas zmršťovania
kopírovaniu tvaru balených predmetov.
Pri následnom ochladzovaní fólia stuhne
a vytvorí ﬁxujúci obal danej skupiny
výrobkov. Využíva sa pri skupinovom
balení nápojov, pet ﬂiaš, konzerv, olejov,
brikiet a ďalšieho rôzneho tovaru. Z
ekologického hľadiska je fólia nezávadná,
recyklovateľná, dá sa jednoducho
skladovať alebo likvidovať spaľovaním, pri
ktorom nevznikajú žiadne škodlivé látky
pre životné prostredie.
Čo charakterizuje náš produkt:

tepelná odolnosť zmrštiteľných fólií -50 °C až +85 °C
vysoká odolnosť voči väčšine chemických látok
dobré elektroizolačné vlastnosti pri bežných a zvýšených teplotách
bezfarebné a farebné prevedenie na želanie zákazníka
úpravy fólie, ako ionizácia, perforácia, dierovanie či potlač ôsmymi farbami
vhodnosť pre priamy styk s potravinami v prírodnom prevedení, pri farebnom prevedení len do obsahu pigmentu
stanovenom výrobcom

Parametre fólií
na skupinové balenie
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Použitie
skupinové balenie nápojov
skupinové balenie akéhokoľvek druhu tovaru
balenie brikiet a peliet
balenie konzerv, olejov a pod.
Prevedenie
fólie
polohadice
hadice
bezfarebné, na želanie zákazníka je
možné aj farebné prevedenie
Šírka
50 - 6000 mm
Hrúbka
0,015 - 0,150mm
Dutinky
papierové s vnútorným Ø 77 mm a 152 mm
plastové s vnútorným Ø76 mm
kovové s vnútorným Ø 76 mm
Vonkajší priemer návinu
max. 1000 mm
Hmotnosť rolky
150 - 500 kg
Úpravy fólie
ionizácie
potlač - ﬂexotlač (až 8 farieb)
perforácia
dierovanie
Balenie
rolky sú balené do prírezov a ukladané na
paletu horizontálne či vertikálne,
chránené a ﬁxované prieťažnou fóliou
alebo paletizačným vrecom

Ekológia
z ekologického hľadiska nezávadné,
recyklovateľné, fólie sa dajú jednoducho
skladovať alebo likvidovať spaľovaním,
pri ktorom nevznikajú žiadne škodlivé
látky pre životné prostredie.
Styk s potravinami
vhodné pre priamy styk s potravinami v
prírodnom prevedení, pri farebnom
prevedení len do obsahu pigmentu
stanovenom výrobcom

