NaloSlim/NaloGrip R
nová generace polyamidových obalů propouštějících kouř

Popis výrobku
technologie výroby jednovrstvých obalů NaloSlim a vícevrstvých obalů NaloGrip R umožňuje přenos kouře, jeho barvy a aroma zauzení na povrch výrobku.
to vše v propustnosti pro teplý i studený kouř u plastových obalů dříve nepředstavitelných (cca 70 % viskosních obalů u NaloSlim a až 75% u vícevrstvých
obalů NaloGrip R), vše při výrazně vyšších bariérových vlastnostech než mají
viskosní obaly.
Oblast použití
tyto vlastnosti obalů NaloSlim/NaloGrip R je možné využít především u následujících skupin masných výrobků:
• vařených zauzovaných výrobků
• roztíratelných salámů (čajovek)
• polotrvanlivých vařených zauzovaných výrobků
Potiskovatelnost
obaly NaloSlim/NaloGrip R je možné samozřejmě potisknout standardně až do
do 6 barev z každé strany. Můžete tedy vtisknout vašemu výrobku požadovaný
vzhled, tak jak je požadováno vaším marketingovým oddělením.

KALLENaloSlim/Nalo Grip R
Produkt-info

Obaly NaloSlim/NaloGrip R nabízejí následující výhody :
• nedochází k tzv. zamaštění obalu na povrchu
• dochází ke snížení váhových ztrát
• jemná struktura obalu, umožňuje i jemné řásnění = více metrů v roubíku =
vyšší efektivnost při plnícím procesu
• roubíky určené k přímému plnění RTF bez nutnosti předmáčení obalů
• bezpečné zpracování na všech běžných typech klipovacích strojů

nezauzený výrobek (vlevo)

Specifikační tabulka - obaly NaloSlim/NaloGrip R

zauzený výrobek v NaloSlim (vpravo)

jmenovitý = plnící kalibr
NaloSlim

23

26

32

34

NaloGrip R

36

38

40

42

45

50

55

63

36

38

40

43

45

50

55

63

75

80

90

95

100

barva I.

transparentní

barva II.

kouřová, pergamen, oříškově-hnědá

barva III.

červená, červeno-hnědá, červeno-oranžová, oranžová, oranžovo-hnědá + (transp), mahagonová, stockbraun

NaloSlim - Kranz
Jednou z novějších forem úpravy obalů je i tzv. kroužkování umělohmotných obalů. Díky této technologii je možné
dát těmto obalům tvar podobný přírodním střevům. Kroužkovaný obal si zachovává původní vlastnosti obalu z
něhož byl vytvarován, dodává se v řásněném stavu a je vhodný pro přímé plnění a nemusí se před zpracováním
máčet.
Také tuto variantu obalu je možné opatřit až šestibarevným potiskem, přičemž polohu tisku lze při kroužkování
definovat.

Specifikační tabulka - obaly NaloSlim/NaloGrip R
kalibr

30

36

38

40

43

45

47

49

51

53

min. průměr kroužku

80

80

80

90

90

100

115

120

135

135

Pozn. Min. vnitřní průměr kroužku v mm (+-5), barvy jako u provedení NaloSlim

Doporučení ke zpracování

Máčení-Odpadá, roubíky však musí být uchovávány v uzavřených plastových pytlích.
NaloSlim (Kranz)/NaloGrip R se zpracovávají v suchém stavu, nemáčet!
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-Provádět při teplotě vaření vlhkým kouřem tak dlouho, dokud nebude dosažena
požadovaná intenzita zauzení.
Vaření/chlazení-Vařit na požadovanou teplotu v jádře, poté zchladit 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.

Potravinářská nezávadnost
Obaly NaloSlim/NaloGrip R 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 (BfR), jakož i předpisům 2002/72/EG a jejich rozšířením.
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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