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Antiscratch fólie nájdu využitie na balenie
výrobkov citlivých voči poškriabaniu, a to
predovšetkým v automobilovom
priemysle a v elektrotechnike. Používajú
sa na balenie širokého spektra výrobkov
ako napríklad technické predmety,
svetlomety, LCD obrazovky, elektronika, či
ako polotovar pre ďalšiu výrobu (vrecká,
tašky, prírezy). Výrobky sú chránené pri
preprave a skladovaní tým, že fólia
eliminuje znehodnocovanie v dôsledku
trenia o obalový materiál.

Antiscratch fólie sú vyrábané z HDPE pridaním antiscratch aditíva (organicky upravené siloxany), ktoré mení povrchové
vlastnosti fólie. Z ekologického hľadiska sú fólie nezávadné, recyklovateľné, dajú sa jednoducho skladovať alebo likvidovať
spaľovaním, pri ktorom nevznikajú žiadne škodlivé látky pre životné prostredie.

Čo charakterizuje náš produkt:
nepriepustnosť vody, vlhkosti, vodných pár a pachov
minimálna priepustnosť kyslíku, tukov a aromaických látok
možnosť zvýšiť životnosť fólie pridaním UV aditív
možnosti úprav fólie (ionizácia, potlač, ﬂexotlač až ôsmymi farbami)
odolnosť voči väčšine bežných chemikálií

Parametre HDPE
antiscratch fólií
Použitie
balenie svetlometov
balenie plastových výrobkov s povrchovou úpravou
balenie elektroniky (notebooky, LCD obrazovky,
televízne ovládače) do antiscratch vreciek
balenie technických predmetov
Prevedenie
fólie
fólia dvojito vinutá
hadica
hadica s bočnými skladmi
polohadica s bočnými skladmi
polohadica
Šírka
hadice: od 500 do 1600 mm
fólia: 170 - 1550 mm
polohadice: 250 - 1550 mm
polohadice a hadice s vnútornými
záložkami : obvod 1000 - 3200 mm
Hrúbka
0,007 - 0,050mm
Špeciﬁkácia návinu
max. priemer 1000 mm
hmotnosť rolky 15 - 500 kg
dutinky papierové s vnútormým Ø77 mm
a 152 mm
Úpravy fólie
ionizácia
obojstranná ionizácia
potlač - recyklačný znak a pod.
ﬂexotlač (potlač podľa zadania až 8
farieb)
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
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