NaloNet
faserové obaly potažené síťkou

Popis výrobku
NaloNet spojuje přednosti faserových obalů
s výjimečným vzhledem poskytnutým výrobkům
potažením faserového obalu různými typy síťek.
Například imitace povrchu včelích plástů, který
je vytvářena mezi oky díky speciální technologii
upevnění síťky na faserovém obalu, což umožňuje,
že se faserové obaly se síťkou při plnění dílem v
místě očka síťky vyboulí. tak vzniká pravidelná
struktura povrchu s vyboulenými ,,očky“. to dodává výrobkům zajímavý vzhled, který budí zájem
zákazníků.
tyto obaly jsou vhodné jak pro trvanlivé fermentované salámy, tak i pro polotrvanlivé salámy
vyráběné tzv. teplou cestou, ale i pro vařené a
zauzované výrobky a konečně i pro tavené sýry.
na přání lze dodat obaly i v provedení smoke (obaly předmáčeny v tekutém kouři).
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k základním vlastnostem těchto obalů patří :
•
•
•
•
•
•
•

vysoká mechanická stabilita
jednoduché a rychlé plnění na běžných plnících automatech
velmi dobrá zauditelnost
rovnoměrnost kalibru
dobré přilnutí díla k obalu u polo/trvanlivých výrobků (provedení Faser I)
optimální proces zrání u fermentovaných salámů
dobrá loupatelnost u vařených výrobků (typ Faser N (P))

specifikační tabulka - obaly NaloNet WN (wabennetz - včelí plást)
plnící kalibr

40

50

58

63

typ obalu

73

78

85

90

105 120 130

Faser typu I, N, P, smoke
bezbarvá, (baknat, mahagon - na přání)

barva obalu
WN4

druh síťky

WN6

WN8

Pozn. WN4, (6) (8) síťka s 4, (6), (8) plástovými oky na obvodu obalu
smoke - faserový obal sycený kouřem, standardní provedení bezbarvý obal, bílá síťka

specifikační tabulka - obaly NaloNet RN (rechtecknetz - čtyřhran)
plnící kalibr

42

63

75

typ obalu

98

110

120

120

Faser typu I, N, P, smoke

RN4 (3x3)

bezbarvá, (baknat, mahagon - na přání)

barva obalu
druh síťky
velikost ok (cm)

90

RN4
3x3

RN5
3,3x1,6

RN14
1,5x1,5

RN10
2,7x1,4

RN10

RN10

RN10

RN20

2,9x1,5

3x1,5

3x3

1,5x1,5

Pozn. standardní provedení bezbarvý obal - bílá síťka

RN10 (3x3)

RN10 (3x1,5)

RN20 (1,5x1,5)

Formy konfekcizace
Obaly NaloNet se dodávají v přířezech (klipováno) nebo nařásněné v roubících.

Doporučení ke zpracování
Máčení - Intenzivně máčet plně ponořené ve vodě do 40oC cca 30 minut.
Plnění a uzavírání - Roubík otevíráme na straně barevného klipu a plníme na doporučený 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
Vaření - Ohřev na požadovanou teplotu v jádře.
Chlazení - Výrobky po vaření zchladit, nejlépe sprchováním na teplotu v jádře (< 25°C). Vyvarovat se rychlého
zchlazení a umístění v chladírenských boxech u ventilátorů.
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.

Potravinářská nezávadnost
Obaly NaloNet odpovídají požadavkům § 30, 31 zákona o potravinách, potravinářských potřebách, krmných prostředcích dle LFGB, jakož i doporučení XLIV, spolkového institutu umělých obalů pro vyhodnocení risik BfR, jakož i
předpisům 2002/72/EG a jejich rozšířením.
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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