NaloFaser
celulosové obaly zesílené pomocí faserového vlákna

Popis výrobku
základem faserových obalů Nalo jsou celulosové obaly zesílené pomocí dlouhovláknového faserového
rouna. vyznačují se extrémní fyzikální a tepelnou zatížitelností při zachování vynikající smrštitelnosti,
tvarové stability a stálosti kalibru.

Charakteristické vlastnosti
- velice dobře zauditelný obal
- vysoká mechanická pevnost

- rovnoměrný přenos kouře
- nepropustnost tuků

Oblast použití
studenou cestou vyráběné fermentované trvanlivé salámy,
polotrvanlivé salámy vyráběné tzv.teplou cestou.

Potisk
obaly NaloFaser jsou potisknutelné oboustranně až 6-ti barvami

KALLENaloFaser
Produkt-info

Faserové obaly Nalo se vyrábějí v následujícím provedení:
NaloFaser I
Vyznačuje se velmi dobrou přilnavostí díla a obalu, což zamezuje usazování tuku a žélé u salámů vyráběných teplou cestou. Obal je vhodný i k výrobě tepelně neopracovaných fermentovaných salámů, kde optimální smrštivost obalu zajišťuje perfektní „spolupráci“ při zracím procesu, kdy dochází k váhovým úbytkům.

NaloFaser N/NaloFaser P
Lehká loupatelnost (NaloFaser N) a extrémně lehká loupatelnost (NaloFaser P) obalu předurčuje tyto typy pro použití u nářezových výrobků a při výrobě zauzovaných šunkových výrobků.

NaloFaser S
Vhodný pro zrací komory, kde jeho jemné povrchové zdrsnění umožňuje vytvoření pravidelného stejnoměrného
povlaku ušlechtilé plísně a obal tím získá matný povrchový nádech.

NaloFaser ID, ND, PD
Jedná se o oboustranně viskozované obaly předchozích typů N, I a P. Vyznačují se obzvláště vysokou stabilitou tvaru a ještě
vyšší mechanickou zatížitelností, jsou vhodné pro nářezové výrobky.

specifikační tabulka - obaly NaloFaser
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cherry, pig.mahagon, mahagon, oříškově-hnědá, červená, černá
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bezbarvá, baknat

			

bílá, černá

Doporučení ke zpracování
Obaly Nalo Faser uchovávat až do doby zpracování v originálních kartonech.
Máčení-Intenzivně máčet plně ponořené ve vodě - přířezy 15 minut, roubíky 30 minut, potištěné
obaly 60 minut. Teplota vody 20 - 40 stupňů Celsia, optimální 28 stupňů Celsia.
Plnění a uzavírání-Roubík otevíráme na straně barevného klipu a plníme na doporučený kalibr.
Uzavírání se provádí na běžných klipovacích strojích. Plnící trubka by měla být o něco menší než je
otvor v roubíku.
Uzení - Udit při 85% relativní vlhkosti vzduchu.
Vaření/chlazení-Vařit na požadovanou teplotu v jádře, poté zchladit, nejlépe sprchováním na teplotu v jádře (menší než 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 dodržení těchto doporučení je garanční doba na funkčnost těchto obalů 24 měsíců, u
předmáčených roubíků 6 měsíců, u potištěných obalů 3 měsíce.

Potravinářská nezávadnost
Obaly NaloCellulose odpovídají požadavkům § 30, 31 zákona o potravinách, potravinářských potřebách, krmných prostředcích
dle LFGB, jakož i doporučení XLIV spolkového institutu pro vyhodnocení risik BfR a ostatním souvisejícím BfR nařízeních, článku
3 evropského nařízení 1935/2004/ES, stejně jako regulacím Food a Drug Admistration (FDA) v USA.
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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