NaloTop
faserovým vláknem zesílený celulosový obal s vnitřní
nepropustnou vrstvou

Popis výrobku
Obal NaloTop

propůjčuje salámovým výrobkům neodo-

latelný vzhled a disponuje řadou vynikajících vlastností.

Obal je možno oboustranně potisknout až 6-ti barvami.

viskózní vrstva

Přednosti obalu
- definovaná roztažnost
- silná smrštitelnost
- stálost kalibru
- dokonalý válcový tvar, symetrické tvoření konců
- výborná loupatelnost při zachování přilnavosti obalu k dílu
- díky ochranné barieře poskytuje výrobkům dlouhou trvanlivost

faserové vlákno
viskózní vrstva
vnitřní barier. vrstva

KALLENaloTop
Produkt-info

záruka dlouhé trvanlivosti

Je určena barierovými vlastnostmi obalu. NaloTop nabízí trojitou barieru :
• bariera vodních par
slouží k tomu, aby výrobky udržely svoji váhu a zůstaly dlouho čerstvé
(propustnost vodních par = 2 – 5 g/m2.24h (dle DIN 53 122: 20oC, 85% RV)

• chuťová bariera
• kyslíková bariera

slouží k tomu, aby si výrobek podržel svoji chutˇ
slouží k tomu, aby vzduch nezpůsobil okorání a zešednutí povrchu.
(propustnost kyslíku = 10 – 40 cm3/m2 .d. bar ( dle DIN 53 380: 23oC, 53% relativní vlhkosti )

specifikační tabulka
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- viz vzorník na

barva I.

transparentní

barva II.

hnědá

barva III.

bílá, krémová, žlutá

barva IV.

přírodní, černá, mahagon, oranžová, červeno-oranžová, červená

barva IV.

zlatá

www.kalle.cz

Doporučení ke zpracování
Máčení - Roubíky až do máčení musí být uchovávány v uzavřených plastových pytlích, doba
máčení cca 15 min. - přířezy, cca 30 minut roubíky, cca 60 minut potištěný materiál. Teplota
vody 20 - 40oC (při vysokém stupni řásnění je nutné prodloužit dobu máčení), optimálně 28oC.
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.
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. Ponechání výrobků zavěšených v průvanu způsobuje jednostranné oschnutí a může vést
k prasknutí obalu.
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 u
materiálu v rolích 6 měsíců, roubíky 12 měsíců, přířezy 24 měsíců.

Potravinářská nezávadnost
Obaly NaloTop 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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