
NaloKontur

KALLENaloKontur

vícevrstvý polyamidový obal tvarovaný do forem imitujících     
přírodní střeva

Produkt-info

Jedná se o následující barvy : 
• transparentní
• přírodní matná
• matná pergamenová
• celoplošný potisk v provedení světlá játrovka (Leberwurst Druck)   
• celoplošný potisk v provedení tmavá játrovka (Blutwurst Druck)

    
Popis výrobku
specielní varianta vícevrstvého polyamidového obalu NaloBar SDC umožňuje te-

pelné přetvarování rovného obalu do  fyzikální podoby odpovídající přírodní ko-

nečnici. 

aby  tento obal splnil úlohu imitátora, je pro získání vizuální podoby dále opatřen 

širokou paletou originálních celoplošných potisků, které mu propůjčují  optický 

vzhled konečnice přírodních střev.

díky svým vlastnostem nepropustného obalu s vynikajícími bariérovými vlast-

nostmi, je vhodný pro vařené nezauzované  výrobky s prodlouženou trvanlivostí 

jako jsou různé druhy paštik.
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Pozn. Jiné kalibry a barvy na přání. 

Specifikační tabulka - obaly NaloKontur

Doporučení ke zpracování

Máčení- Roubíky až do máčení musí být uchovávány v uzavřených plastových pytlích, doba máčení cca 
45 min., teplota vody cca 20 - 30  °C.  

Plnění a uzavírání-Roubík otevíráme na straně barevného klipu a plníme na doporučený kalibr (u Nalo-
Kontur vzhledem k jeho záměrné nekonstantnosti na jistý střední kalibr).  Typický pro plnění paštiko-
vých výrobků (napřeplňovat, jinak se sníží výrazné kontury). 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 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 mra-
zem. 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.

verze 2013-1 

Jm./plnící kalibr

barva I.

barva II. 

barva III.

transparentní

světlý játrový vzhled (Leberwurst), tmavý játrový vzhled (Blutwurst)

přírodní matná, pergament (matná)

47 50 53 58 63

Technická data - NaloKontur
bariérové vlastnosti hodnoty mechanické vlastnosti hodnoty

kyslíková bariéra 10 cm3/m2 d bar                        

(23°C, 53% RV)

8pevnost prasknutí

propustnost vodních par 5g/m2 (23°C, 85% RV) roztažení při prasknutí 120% (podélně i příčně)

tlak při prasknutí větší než 100 kPa

smrštitelnost ve vodě                 

(80 °C, 15 min)

10 -13% podélně,                      

8 -11% příčně

Potravinářská nezávadnost 
Obaly NaloKontur 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 rizik (Kunstdärme des Bundesinstituts für Risikobewertung 
-BfR), jakož i předpisům 2002/72/EG a jejich rozšířením.                           


