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KALLEMultiBar F

vícevrstvý polyamidový obal pro vařené výrobky do forem

Produkt-info

    

Popis výrobku
MultiBar F je vícevrstvý smrštitelný polyamidový obal, 

který díky vynikající tvarovatelnosti, nachází uplatně-

ní především u vařených  masných výrobků určených do 

forem. dobré barierové vlastnosti, umožňují jeho použi-

tí tam, kde je žádána prodloužená trvanlivost výrobků 

oproti jednovrstvým obalům.

Obaly jsou nabízeny ve dvou základních variantách:

- nepotištěné - v barvě zabarvení obalu – viz specifikační 

tabulka

- v různých barvách a kalibrech  - tyto obaly je pak možné 

opatřovat zákaznickými potisky  6/6 ( 8/8 u UV metody)

Charakteristické vlastnosti obalu MultiBar F:
• výrorná tvarovatelnost     
• vysoká mechanická pevnost  
• dobrá loupatelnost 
• velmi dobré bariérové vlastnosti    
• hladký vypnutý povrch
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Pozn. Další kalibry a barvy na přání. 

Specifikační tabulka - obaly MulitBar F

Doporučení ke zpracování
Máčení- Roubíky až do máčení musí být uchovávány v uzavřených plastových pytlích, doba máčení cca 30 min., teplota 
vody cca 10 °C (při vysokém stupni řásnění je nutné prodloužit dobu máčení ).  

Plnění a uzavírání-Roubík otevíráme na straně barevného klipu a plníme na doporučený plnící kalibr. Uzavírání se pro-
vádí 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 sprchováním 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 24 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 - MultiBar F
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inf. vel. formy

barva I.

barva II. 

barva III.

12x125x5 7x7 8x9 9x108x9 9x10 10x10 10x10 10x11 10x11 11x11 10x14 10x15 10x18 15x15 15x18

bezbarvá, rolišovací transparentní zabarvení

stříbrná, starozlatá, světle zlatá, zlatá

bílá, citrónově žlutá, hnědá, krémová, žlutá, oranžová, červená, černá, zelená, modrá

Celoplošně potištěné ve standardních motivech (alternativa k provedení 1 vrstvých obalů Nalon) „Volle Raute“ káro-
vé motivy 1 až 12 viz níže uvedený vzorkovník

Celoplošný potisk „volle Raute - káro“  - tiskový motiv 1 - 12 (do forem 10x10 cm)

Základní nabídka představuje rozměr plošné šíře 185 mm, vyhovuje pro použití do forem vel. 10x10 cm

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

kyslíková bariéra 13   cm3/m2.d.bar při 23 °C, 53% rel. vlhkosti, DIN 53380, díl. 3

smrštitelnost podélná 9 příčná   %  7    %  při 80 °C / 15 min.
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Potravinářská nezávadnost 
Obaly MultiBar F odpovídají požadavkům § 30, 31 zákona o potravinách, potravinářských potřebách, krmných pro-
středcích 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.                           


