
NaloShape HF - Velikonoce

KALLENaloShape HF

vícevrstvý obal určený pro vařené výrobky (šunky) k vytváření forem

Produkt-info

    

Popis výrobku
NaloShape je vícevrstvý obal na bázi polyamidu a polyolefinu, 

který nalézá uplatnění u všech vařených nezauzovaných mas-

ných. 

Shape hf slouží k  vytváření  soudkovitých až kulovitých forem 

výrobků bez použití vlastních forem při výrobě. 

Obal má velmi dobrou přilnavost k dílu, což snižuje tendenci k 

tvoření želé, po technologickém opracování je výborně loupa-

telný. 
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Doporučení ke zpracování

Máčení- Roubíky až do máčení musí být uchovávány v uzavřených plastových pyt-
lích. Obaly NaloShape HF je nutné řádně máčet ve vodě do 30 °C/30 min. 

Plnění a uzavírání-Roubík otevíráme na straně barevného klipu a plníme na do-
poručený plnící kalibr. Uzavírání se provádí na běžných klipovacích strojích. Nutno 
dbát na správnou velikost klipů. Plnící trubka by měla být o něco menší než je 
otvor v roubíku. 

Vaření/chlazení-Vařit na požadovanou teplotu v jádře, poté zchladit, nejlépe spr-
chováním na  teplotu v jádře (< 25°C). Vyvarovat se rychlému zchlazení a umístění 
v chladírenských boxech u ventilátorů.  

Skladování-Skladovat vždy v originálním kartonu v chladu a na suchém místě. 
Obaly chránit před mrazem. Při dodržení těchto doporučení je garanční doba na 
funkčnost těchto obalů 36 měsíců. 

Údaje uvedené v tomto prospektu odpovídají našim dnešním znalostem, mají za úkol informovat o výrobku a rozsahu jeho použitelnosti.
Nemají však význam v tom, aby na základě určitých vlastností nebo způsobilosti obalu byly tomu přisuzovány konkrétní možnosti použití.
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Technická data - obaly NaloShape HF - Velikonoce

propustnost vodních par 5    g/m2.d  při 23 °C, 85% rel. vlhkosti, DIN 53122, díl. 1

kyslíková bariéra 12   cm3/m2.d.bar při 23 °C, 53% rel. vlhkosti, DIN 53380, díl. 3

Extrémně elastickou modifikací obalu NaloShape je varianta HF. Tento obal je možné vysoce přerážet 
(až o 25% oproti jmenovitému kalibru v závislosti  na druhu díla a jeho rozpínavosti při vaření ). Této 
vlastnosti se využívá pro docílení soudkovitých tvarů výrobků, resp. koulí ( viz tzv. Nalo - knedlíčky) .

smrštitelnost podélná 9 ... 12 příčná   %  5 ... 9    %  při 80 °C / 15 min.

Specifikační tabulka - obaly NaloShape HF - Velikonoce

NaloShape HF (high flexible = vysoce elastický obal)

Potravinářská nezávadnost 
Obaly NaloShape odpovídají požadavkům § 30, 31 zákona o potravinách, potravinářských potřebách, krmných 
prostředcích dle LFGB, a přiřazení spotřebních předmětů a příslušných doporučení, spolkového institutu umělých 
obalů pro vyhodnocení risik (BfR), jakož i předpisům 2002/72/EG a jejich rozšířením.                           

Inf. kalibr

Max. plnící kalibr

53

66


