Bublinková fólia

www.mat-obaly.sk

Táto fólia vyrábaná z polyetylénu má
vzduchom naplnené bublinky, vďaka
čomu je predurčená na dokonalú ochranu
tovaru pred nárazmi a poškodením
spôsobeným pri preprave alebo
skladovaní tovaru. Používa sa tiež ako
výplň pri balení krehkého a rozbitného
tovaru. Jej využitie je možné v rôznych
odvetviach priemyslu ako je
automobilový, nábytkársky či
elektrotechnický. Chráni výrobky zo skla,
keramiky a porcelánu, či výrobky
obsahujúce jemné časti. Fóliu je možné
použiť ako primárnu surovinu na výrobu
ďaľších produktov ako sú vrecká a prírezy
z bublinkovej fólie. Z ekologického
hľadiska je fólia nezávadná a 100 %
recyklovateľná.

Čo charakterizuje náš produkt:
ﬂexibilita (fólia sa prispôsobí akémukoľvek tvaru výrobku)
výborné mechanické vlastnosti (pružnosť, pevnosť, ohybnosť)
odolnosť voči vlhkosti
nízka hmotnosť
dobré tepelno-izolačné vlastnosti
nulový obsah nebezpečných látok a ťažkých kovov
bezfarebnosť, na želanie zákazníka farebné prevedenie
úpravy fólie (antistatická, antikorózna, UV stabilizovaná, biodegradovateľná)
Balenie do bublinkovej fólie prináša so sebou výhodnú kombináciu troch parametrov balenia - ochranu tovarov, nízku cenu
balenia a ľahkú manipuláciu pri balení.

Parametre
bublinkovej fólie
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Použitie
automobilový priemysel
elektrotechnický priemysel
výrobky zo skla, keramiky a porcelánu
nábytkársky priemysel
výplne prepravných kartónov
výrobky obsahujúce jemné mechanické časti
vhodná na výrobu prírezov a vreciek
Prevedenie
fólie
plachty, prírezy
bezfarebné, na žiadosť zákazníka farebné,
možnosť jednoduchej potlače
dvojvrstvová
trojvrstvová
laminovaná, viacvrstvová s vrstvou HDPE,
LDPE a penového PE a pod.
Šírka
od 500 do 2000 mm
možnosť rezať na požadovanú šírku
Hrúbka
0,030 - 0,100mm
Dutinky
Papierové s vnútorným Ø 77 mm
Vonkajší priemer návinu
v závislosti od návinu od 50 do 500 m
Rozmery bubliniek
Ø 9 mm (od 0,030 mm)
Ø30 mm (od 0,070 mm)
Úpravy fólie
antistatická
antikorózna
UV stabilizovaná
biodegradovateľná

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

