NaloPurKranz

natur look

nová generace plastových obalů s matným a zdrsněným povrchem

Popis výrobku
nově, na bázi přírodních substancí modifikovaná technologie výroby obalů, společně s novou
technologií tvarování, umožnila vytvořit matný a zdrsněný povrch plastového obalu - NaloPurKranz. tento nový obal propůjčuje výrobkům jedinečný vzhled téměř nerozeznatelný od
přírodního materiálu a to jak z hlediska vzhledu, hmatu, ale i co se týče jeho vlastností. naopak některé jeho vlastnosti jsou výrazně lepší než je tomu u obalů z přírodních materiálů.
oblast použití
• vhodný pro všechny druhy vařených zauzovaných měkkých salámů pro vakuové balení

Přednosti obalu :
• „tradiční vzhled“ daný matným a zdrsněným povrchem obalu
• nepouští vlastní šťávu ve vakuovém balení
• velmi dobrý nákroj za horka a vynikající loupatelnost v kroužcích
• zauditelnost

KALLENaloPurKranz
Produkt-info

Specifikační tabulka - obaly NaloPurKranz
kalibr
barva I.
barva II.
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natur, pergament
smoke, hnědá, oranž.-hnědá, tmavě kouřově hnědá, červeno-hnědá, lososově červená,
kouřově zlatá, čokoládová, mahagoni

min. průměr kroužku

100

110

130

Pozn. min. vnitřní průměr kroužku v mm (+-5)

Definování polohy potisku na kranzovaném obalu
Příklad - střed obrázku 90o
Barvy obalů NaloPurKranz viz vzorník na www.kalle.cz

Doporučení ke zpracování
Potiskovatelnost-Obaly NaloPurKranz je možné samozřejmě potisknout standardně až do 6 barev z
každé strany. Můžete tedy vtisknout Vašemu výrobku požadovaný vzhled tak, jak je požadováno Vaším
marketingovým oddělením.
Máčení-Roubíky až do máčení musí být uchovávány v uzavřených plastových pytlích, doba máčení cca 60
min., teplota vody 50 °C , plně ponořené (při vysokém stupni řásnění je nutné prodloužit dobu máčení ).
Plnění a uzavírání-Roubík otevíráme na straně barevného klipu a plníme na doporučený kalibr. Uzavírání
se provádí na běžných klipovacích strojích. Plnící trubka by měla být o něco menší než je otvor v roubíku.
Začervenání-Cca 15 min. při teplotě 45 °C a relativní vlhkosti 80%.
Uzení-Za horka dle potřeby 20 min. při teplotě 60-65 °C a relativní vlhkosti 90%.
Vaření/chlazení-Vařit na požadovanou teplotu v jádře, poté zchladit, nejlépe sprchováním na teplotu v
jádře (< 25°C). Vyvarovat se rychlému zchlazení a umístění v chladírenských boxech u ventilátorů.
Balení-Po ochlazení by měl být výrobek neprodleně vakuově balen.
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 6 měsíců.

Potravinářská nezávadnost
Obaly NaloPurKranz 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.

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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