
Rodamid

KALLERodamid

nepropustný, nesmrštitelný obal na bázi uPA polyamidu,                   
určený k řeznické výrobě tlačenek, aspiků a zamražovaných 

potravinářských výrobků

Produkt-info

    
Popis výrobku

Oblast použití - vhodné pro všechny druhy zabijačkových pro-

duktů, především tlačenek, aspiků a pro zamrazované potravi-

nářské produkty.

přednosti obalu: 

• transparentnost

• dobrá tvarovatelnost

• nastavitelná loupatelnost - pro výrobky s vyšším obsahem 

kůží lze objednat provedení Rodamid P (výborná loupatelnost)

• dobrá potiskovatelnost
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* zvláštní provedení

Specifikační tabulka - obaly Rodamid (Rodamid P)

Doporučení ke zpracování

Vlhčení- Cca 30 min. ve vlažné vodě cca 30oC.

Plnění a uzavírání-Doporučuje se plnit přibližně 3-5 % přes jmenovitý kalibr (viz doporučené plnící kalibry).

Chlazení-Chlazení vodou na teplotu jádra pod 25°C se doporučuje (prodlužuje se údržnost díla), avšak není 
nezbytně nutné, pokud není technologicky předepisováno.  

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 (nepředmáčené 
provedení ).

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 Rodamid odpovídají požadavkům § 30, 31 zákona o potravinách, potravinářských potřebách, krm-
ných 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.                           
                                                                                                                                        

Formy konfekcizace
Obaly Rodamid jsou určeny především pro řeznickou malovýrobu, a proto se dodávají standardně jako 
vázané přířezy v délce 55 cm. Dle přání lze dodávat jakékoliv délky, popřípadě v provedení s klipem. 
Pro plnění na plnících automatech, je možné je dodat v řásněné úpravě, zde je nutné odzkoušení, zda vli-
vem vyšších plnících tlaků nedochází k deformaci obalu. 

Doporučený plnící kalibr (mm)

FB - plošná šíře (mm)

Tloušťka materiálu (um)

Standardní délka přířezu (cm)

Základní řada jmen. kalibrů (mm) 63 80 90 100 120

(65) (83) (94) (104) (125)

100 120 135 150 180

30 40 50 50 50 (70*)

55 55 55 55 55

Technická data - obaly Rodamid

Rozsah teplot  oC

Tlak při prasknutí

Propustnost vodních par 

Průchodnost kyslíku 

Použitý materiál PA6, neorientovaný

40 + 80

10 kPa

méně než 29g/m2*d vztaženo k 45 um tloušťce stěny

méně než 25 cm3/m2*d*bar vztaženo k 45 um tloušťce stěny


