
branopac-antalis.cz
branopac-antalis.sk

EXPORTNÁ UV FÓLIA

Zmršťovacia UV fólia je špeciálne vyvinutá pre balenie, pri ktorom
je požadovaná vysoká odolnosť proti vonkajším vplyvom – 
poveternostným podmienkam, vlhku a UV žiareniu. Je variabilná 
a môže byť použitá na balenie malých aj nadrozmerných kompaktných 

objektov.

V oblasti antikoróznej ochrany väčších výrobkov a strojov sú novým trendom 
zmršťovacie fólie. Ide o niekoľkonásobne lacnejšie riešenie, ako je tradičné 
exportné balenie do drevených bední a hlihíkovej bariérovej fólie, obzvlášť 

pri rozmernejších zásielkach.   

Vysoká odolnosť proti poveternostným 
podmienkam, vlhku a UV žiareniu

OCHRANNÁ TEPLOM 
ZMRŠŤOVACIA

UV FÓLIA

Vysoko odolná a variabilná

na trhu: 305my
Najväčšia hrúbka
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APLIKÁCIE

V priebehu balenia je fólia krátkodobo 
nahrievaná teplovzdušnou pištoľou, 
spustí sa proces biaxiálneho zmršťovania 
a fólia kopíruje povrch baleného celku. 
Fólie sa spájajú prekrývaním jednotlivých 
vrstiev a nevytvárajú žiadne hrubé spoje. 
Po vychladnutí sa tak vytvorí dokonale 
súvislý pevný vodeodolný ochranný 
plášť.

Špecifikácie 305my ochrannej 
zmršťovacej UV fólie:

• Hrúbka: 305my
• Šírka kotúča: 1600mm
• Obvod rukáva: 6,1m
• Plocha 1 kotúča: 305m2
• Návin kotúča: 50bm
• Farba: modrá nepriehľadná
• Hmotnosť kotúča: 90kg
• Balenie: 6 kotúčov na palete
• Paleta: 1600x1200x1000mm
• 2 roky garancia na UV ochranu

DOPLNKOVÉ MATERIÁLY, 
ktoré tiež ponúkame:

• UV zmršťovacia PE páska 250my
(šírka 9,6mm a návin 50bm)

• VCI zmršťovacia biela fólia 235my
• Teplovzdušné pištole

VÝHODY

• 305my má o tretinu menšiu
priepustnosť pre vodné pary ako
200my fólia

• Vďaka 305my má odolnosť na
exponovaných miestach (rohy, hrany...)

• Modrá farba lepšie absorbuje teplo
zo slnečného žiarenia

• Dokonale kopíruje tvar baleného
objektu a nezväčšuje tak zbytočne
objem prepravovanej zásielky

• Ekonomické riešenie exportného
balenia nadrozmerných samonosných
zásielok

• Ľahko opraviteľná – zvary sa
uzatvárajú zváraním, a tým sa vytvára
dokonalé ochranné púzdro

• Vhodné riešenie najmä pre výrobky,
stroje, celky s povrchovou úpravou
napr. lakovaním

• Recyklovateľný materiál

VYUŽITIE

• balenie stavebných lešení
• konštrukčné celky a stavebné diely
• výrobné linky
• lode, autá, motorky
• budovy, mosty
• kontajnery,...

Naša společnosť je certifikovaná ČSN EN ISO 9001:2009. 
BRANOPAC CZ patriaci skupine Antalis
je výrobca a dodávateľ priemyselných obalov na mieru

Riešenie, ktoré zefektívni Váš baliaci proces




