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faserový obal s funkcí přenosu barvy na povrch výrobku během               
tepelného zpracování

Produkt-info

PoPis výrobku

viskozní obal řady naloFaser s barevnou imPregnací na bázi Potra-
vinářských barviv sloužící k zajištění Přenosu této barvy na Povrch 
vařeného výrobku během jeho techologického zPracování. 

oblast Použití  
vhodné Pro všechny druhy šunkových výrobků a vařených měkkých  
salámů. 

Přednosti  obalu 
•	 rovnoměrný  Přenos barvy na Povrch výrobku ve stejné kvalitě 
•	 výborná stabilita kalibru a skvělá louPatelnost 
•	 výrazné zkrácení technologických Procesů ve výrobě 
•	 roubíky v Provedení k Přímému Použití (rtF Provedení) a realizace výroby v tzv.                  

„all-in-one-Process“ (vše během jedné technologické oPerace)
•	 výrazně zvyšují  i Faktor hygienické bezPečnosti výroby



sPeciFikace Přenášených barevných odstínů

   CB 1 barevný odstín charakteristický
   pro lehké zauzení
 
   CB 3 barevný odstín charakteristický 
   pro křupavě nahnědlé zauzení

   CB 5 barevný odstín charakteristický
   pro sytou chuťovou kůru zauzení

   CB 7 plně hnědý odstín charakteristický
   pro výrazné zauzení

   *CB 9 červený barevný tón odpovídající
   pikantnímu aroma 
   (* nestandardní provedení - dodávky po dohodě)

Kalle CZ s.r.o. dceřiná společnost  firmy Kalle GmbH  
                                                                                                                                       
Skandinávská 995, 267 53 Žebrák / Česká republika  
                                                                                                                                          
Tel.: (+420) 311533 894 · Fax: (+420) 311549 013
                                                                                                                                           
www.kalle.cz · e-mail: info@kalle.cz

sPeciFikace obalů nalocolor cbx-xxx

Doporučení ke zpracování
Roubíky jsou určeny k přímému zpracování, musí být uchovávány v uzavřených plastových pytlích až do 

zpracování, odpadá máčení.

Plnění a uzavírání - Roubík otevíráme na straně barevného klipu a plníme na doporučený kalibr. Uzavírání 

se provádí na běžných klipovacích strojích. Nutno dbát na správnou velikost klipů. Plnicí trubka by měla 

být  o něco menší než je otvor v roubíku.

Doporučený program vaření - ca. 1/3 procesu musí probíhat za tzv. ,, suchých podmínek ,, tj při

nastavené relativní vlhkosti  0% (teplotě 80 - 82oC)

Chlazení - Výrobky jak je obvyklé po vaření zchladit, nejlépe sprchováním na požadovanou teplotu v jádře 

(< 25°C). Vyvarovat se rychlého 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 do-

držení těchto doporučení je garanční doba na funkčnost těchto obalů 6 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.

verze 2013-2 

Potravinářská nezávadnost 
Obaly NaloColor odpovídají požadavkům § 30, 31 zákona o potravinách, potravinářských potřebách,

krmných prostředcích dle LFGB, jakož i doporučení XLIV, spolkového institutu umělých obalů pro vyhodnocení risik  

BfR , článku 3 evropské směrnice 1935/2004/EU, jakož i příslušným regulacím Food and Drug Administration (FDA) 

v USA. Potravinářské přísady a aroma odpovídají povolovacím předpisům pro dodatečné přísady a aroma  (ZZulV) 

und Aromenverordnung), jakož i příslušným evropským směrnicím a předpisům a odpovídajícím FDA regulím.

Formy konFekcizace

- roubíky k přímému plnění (RTF - ready to fill)

* nestandardní kalibry - dodávky po dohodě

*60

*65

*70

*75

80

85

90

100

110

120

140

165

plnící kalibr

NaloColor

NaloColor

NaloColor

NaloColor

NaloColor

NaloColor

NaloColor

NaloColor

NaloColor

NaloColor

NaloColor

NaloColor

přenos. 
barva

kalibr
jmen. plnící

CBx

Cbx

Cbx

Cbx

Cbx

Cbx

Cbx

Cbx

Cbx

Cbx

Cbx

Cbx

(65)

(71)

(77)

(81)

(89)

(95)

(100)

(109)

(123)

(131)

(147)

(173)


