DECOWRAP®
rozciągliwa folia PVC do ręcznego
i maszynowego pakowania żywności
DECOWRAP® stretch (polichlorek winylu) ma zastosowanie do pakowania szerokiej gamy produktów
spożywczych zgodnie z aktualnymi europejskimi dyrektywami dotyczącymi pakowania żywności.
DECOWRAP® jest całkowicie bezpieczny, nie zawiera substancji mogących przedostać się do
opakowanego produktu. Nasz produkt jest bezwonny, bez smaku dzięki czemu nie wpływa na naturalny
smak i zapach żywności. Zachowuje fizyczne i organiczne własciwości produktu, wydłuża znacznie jego
okres przechowywania.

TECHNICZNA KARTA PRODUKTU
GĘSTOŚĆ

1.25 gr/cm

3

GRUBOŚĆ

SZEROKOŚĆ

DŁUGOŚĆ - NAWÓJ

TUBA

8 - 16 µm

250 - 500 mm

1250 / 1500 m

ø76 /ø 112 mm

WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZCIĄGANIE
DO ZERWANIA - MPa

KOLOR

WYDŁUŻENIE WZGLĘDNE PRZY
ZERWANIU - %

20 - 55 MD / 18 - 35 TD

SZAMPAŃSKI

130 - 200 MD / 220 - 340 TD

DO PAKOWANIA RĘCZNEGO
Ilość rolek w kartonie
Ilość rolek w 1 warstwie
Ilość warstw na palecie
Max. Ilość rolek na palecie

TYP

GRUBOŚĆ

FOLII

µm

DO PAKOWANIA MASZYNOWEGO
Ilość rolek w kartonie
Ilość rolek w 1 warstwie
Ilość warstw na palecie
Max. Ilość rolek na palecie

TUBA ø76 TUBA ø112
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OPIS - PRZEZNACZENIE

8 - 10.

DWF - rozciągliwa folia spożywcza PVC do ręcznego pakowania żywności.
Przeznaczenie - pakowanie wszystkich rodzajów żywności z wyjątkiem
czystych tłuszczy, olejów roślinnych i zwierzęcych, FRF≥2 . Folia może być
stosowana w kuchenkach mikrofalowych.
Zastosowanie – pakowanie ręczne (odcinacze, gorące stoły)
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DWV – rozciągliwa folia spożywcza PVC do maszynowego pakowania
żywności. Przeznaczenie – pakowanie grzybów, owoców i warzyw FRF≥5.
Zastosowanie – automaty pakujące (Omori, Elixa)

12 - 14.

DWP – rozciągliwa folia spożywcza PVC do maszynowego pakowania
żywności. Przeznaczenie – pakowanie mięsa, drobiu, wędlin, wędzonych
ryb, owoców, warzyw, grzybów, pieczywa, wyrobów garmażeryjnych,
wyrobów cukierniczych, FRF≥3 i FRF≥4. Zastosowanie – automaty pakujące
na tackach (Waldyssa, Digi, Ulma)

DECOWRAP®

DWF
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Istnieje możliwość wykonania perforacji na folii oraz poświaty rozświetlajacej
o
o
Temperatura przechowywania 0 C do 25 C
Deklarowany okres przydatności produktu przy zachowaniu powyższych
Magazynowanie
temperatur magazynowania - wynosi 1 - 2 lata. Przechowywać
w opakowaniach w pozycji pionowej z dala od żródeł ciepła
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