
NaloSafe P

KALLENaloSafe P

vysokobariérový biaxiálně orientovaný obal na bázi polyamido-      
olefinových materiálů určený pro sterilizaci v autoklávech

Produkt-info

Popis výrobku
NaloSafe P představuje další řadu vícevrstvých polyamidových obalů, které v praxi spl-

ňují téměř všechny požadavky výrobců masného průmyslu. tak je tomu i v tomto případě, 

kde kombinací vhodných materiálů je docíleno nejvyšších bariérových hodnot, jakých bylo 

doposud dosaženo u polyamidových obalů. této vlastnosti lze tak využít především v 

oblasti potravinářského průmyslu při sterilizaci potravinářských výrobků, k zajištění 

jejich dlouhé doby spotřebitelnosti. v případě krmiv pro zvířata je dosahováno údržnosti 

výrobků až 12 měsíců při skladování v normálních pokojových podmínkách bez nutnosti 

zachlazování. 

jedinečná technologie více tenkých vrstev propůjčuje obalu soubor vlastností jako : 

elasticitu, stálost kalibru, vysokou pevnost. 

vnitřní vrstva obalu, která přichází do přímého kontaktu s potravinou je optimalizována 

z hlediska hygienických předpisů, a vyhovuje i požadavkům na výbornou loupatelnost. 

soubor středních vrstev tohoto obalu umožňuje poté nastavit požadované fyzikální 

vlastnosti na tento produkt.  zde je to priorita vysokých bariérových hodnot při zacho-

vání stálosti tvaru (pevnosti obalu), zachování vhodné elasticity atd. 

vnější vrstva tohoto vícevrstvého obalu pak poskytuje optimální vlastnosti z hlediska 

estetiky a potiskovatelnosti obalů různými flexotiskařskými metodami. 
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Doporučení ke zpracování
Máčení-Robuíky až do zpracování musí být uchovávány v uzavřených plastových pytlích, poté máčet ve vodě do 
teploty 30 °C po dobu 30 - 60* min (* celoplošné potisky).

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

Sterilizace-Do teploty 120 °C v běžných sterilizačních zařízeních s regulací teploty a protitlaku.
 
 

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 do-
držení 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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Potravinářská nezávadnost 
Obaly NaloSafe P 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 rizik (BfR), jakož i předpisům 2002/72/EG a jejich rozšířením. 

smrštitelnost

propustnost vodních par

kyslíková bariéra

podélná 10

2-3

16

příčná   %  
   g/m2.d  při 23 °C, 85% rel. vlhkosti, DIN 53122, díl. 1

při 23 °C, 53% rel. vlhkosti, DIN 53380, díl. 3

8    %  při 80 °C / 15 min.

Technická data - obaly Nalo Safe P

Specifikační tabulka obalů NaloSafe P
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Přednosti obalu NaloSafe P: 
Polyamidové vrstvy propůjčují obalu : 
• excelentní barierové vlastnosti proti prostupu vodních par a kyslíku
• stálost kalibru a stabilitu tvaru
• vynikající smršťovací vlastnosti
Polyolefinová vrstva propůjčuje obalu : 
• vynikající přinavost při zachování výborné loupatelnosti

Nádherné barvy 
Vícevrstvá technologie výroby obalů umožňuje propůjčit těmto obalům širokou paletu nádherných barev a jejich 
nejrůznějších odstínů. 
To vše je možné umocnit 6-8 barevným oboustranným potiskem. 

Pozn. Další kalibr a barvy na prání .


