
Polyamidové krancované
 obaly

KALLEPolyamidové krancované obaly

MultiBarKranz - základní provedení
NaloSlimKranz - zauditelné
NaloFormKranz - do autoklávů

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
jednou z novějších forem úpravy polyamidových obalů je jejich formování do tvarů imtitujících 

tvary točených přírodních střev. jedná se o proces stáčení do kroužků tzv. kranzování. výsledný 

výrobek pak nese označení kranz.

kroužkovaný obal si zachovává většinu původních vlastností obalu, z něhož byl vytvarován. 

ze současného výrobkového portfolia polyamidových obalů společnosti kalle lze pro tvarování 

použít celou řadu obalů. 

• pro výrobky do autoklávu jsou to obaly NaloForm, 

• pro výrobky s dlouhou údržností potom vysokobarierové obaly MultiBar, 

• pro obaly imitující zdrsněný povrch přírodních střev NaloGrip, 

• pro zauditelné vařené výrobky potom plastové obaly NaloSlim nebo NaloGrip R.

pracovníci prodejního oddělení vám pomohou s výběrem vhodného typu obalu tak, aby výrobek 

splňoval všechny vaše požadavky. 

Kranzované obaly je možné dodávat s oboustranným až 6-ti barevným potiskem, s možností de-

finovat polohu potisku na kroužkovém obalu. Obal se většinou dodává v řásněném stavu, je však 

možné kranzovaný obal dodávat i v provedení přířez pro řeznickou výrobu.

Pro snažší přehled níže uvádíme sortimentní skladbu možných provedení polyamidových kranzo-

vaných obalů made in „NaloKranz“.
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Specifikační tabulka - plastové obaly Kranz

Doporučení ke zpracování

Máčení- Doba máčení pro roubíky i přířezy cca 30 min., teplota vody dle použitého základního obalu od 
10 do 30  °C (při vysokém stupni řásnění a celoplošném potisku až na 60 min.). Na přání u nepotištěných 
řásněných obalů lze dodat v provedení RTF (předmáčené).

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 (cca 5 mm).

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 (při teplotě 4 - 25 °C).                     
Skladovací doba je u těchto obalů 24 měsíců (předmáčené nepotištěné obaly 6 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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barva I.

barva II. 

barva III.

transparentní

čevená, oranžová, krémová, žlutá, chamois, amber, pink, zelená, modrá, zlatá, starozlatá

bílá, pergament, kouřová, oříškověhnědá, kouřová tmavá, hnědá, černá

Potravinářská nezávadnost 
Kranzované obaly 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.                           
                                                                                                                                                                 

Plnící kalibr

Min. vnitřní prům. kroužku (mm)

30 34 36 38 40 43 45 47 49 51 53 55 57 60

80 80 80 80 80 90 100 115 120 135 135 150 165 180

Varianta obalů MultiBarKranz (vařené výrobky s dlouhou údržností) - základní provedení

Varianta obalů NaloSlimKranz (zauditelné)
barva I.

barva II. 

barva III.

transparentní

mahagoni, červeno-hnědá, červeno-oranžová, oranžovo-hnědá, oranž.-hnědá transparent, 
stock-braun

pergament, kouřová, oříškověhnědá, oranžovo-hnědá

Varianta obalů NaloFormKranz (vařené výrobky do autoklávu)
barva I.

barva II. 

barva III.

transparentní

červená, oranžová, krémová, žlutá, chamois, amber, pink, zelená, modrá, zlatá, starozlatá

bílá, pergament, přírodní, kouřová, hnědá, černá


