
Vlhkost je všudypřítomná a poškozuje řadu 
výrobků. Měnící se klimatické podmínky s 
kolísáním teplot během několikatýdenní 
přepravy po moři vedou ke kondenzaci 
vodních par, která způsobuje korozi na 
kovech. Zachování vnitřního klimatu obalu 
je klíčem k ochraně přepravovaného zboží. 

Poškození v důsledku koroze a vlhkosti 
se může objevit u mnoha průmyslových 
výrobků při přepravě a skladování.

Zámořská balení kombinují účinek 
vysoušecích jednotek s ochranou 
bariérovou ALU fólií (hermeticky 
uzavřenou), která je vhodná pro 
dlouhodobé skladování nebo při 
přepravě velkých investičních celků.

Příjemci nepoškozeného zboží zůstávají 

věrni svým dodavatelům, protože vědí, 
že jejich zboží dorazí v bezvadném stavu.

Používání účinných ochranných prostředků 
je základem profesionálně baleného zboží 
a je předpokladem pojišťoven pro 
pojistnou ochranu zboží.

Vysoušecí sáčky TROPAgel jsou plněny 
vysoce aktivními vysoušecími látkami, které 
díky své vysoké poréznosti zaručují vysoký 
stupeň vysušení vzduchu. 

Pohlcovací schopnost může činit až 
35 % jejich vlastní hmotnosti při 80 % 
relativní vlhkosti a 25 °C.

Vysoušecí sáčky TROPAgel jsou pachově 
neutrální, netoxické, chemicky netečné 
a nenapadají kovy ani jiné látky. 
Sáčky s vysoušedly jsou plněny 
v jednotkách. Jedna jednotka vysoušedla 
odpovídá asi 35g a je to takový objem 
vysoušedla, který může pohltit min. 3g 
při 20% relativní vlhkosti a 6g vodní páry 

při 40% relativní vlhkosti v rovnováze 
se vzduchem při 23°C (+-).

Vysoušedla TROPACK jsou vyráběna 
dle normy DIN 55473, vyhovují, dle 
provedení, legislativě Evropské unie 
a směrnicím Amerického úřadu pro 
kontrolu potravin 

www.branopac-antalis.cz

ŘEŠENÍM JSOU VYSOUŠEDLA TROPACK

VYSOUŠEDLA TROPACK



BRANOPAC CZ s.r.o.
Kollárova 1694
CZ-698 01 Veselí nad Moravou
Tel.: (+420) 539 092 606, 7, 8  
(zákaznické oddělení)
E-mail: prodej@branopac-antalis.cz
www.branopac-antalis.cz
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BRANOPAC CZ patřící skupině Antalis je 
dodavatel průmyslového balení pro ČR a SR

Potřebný objem vysoušedla 
v jednotkách lze pro jednotlivé případy 
zjistit na základě výpočetního vzorce.

Každý typ fólie má různý stupeň 
nepropustnosti pro vodní páry, proto se 
při výpočtu musí zohlednit kontinuálně 
pronikající vlhkost. 

Základní informace, které jsou potřeba 
zjistit pro stanovení správného 
množství vysoušecích jednotek 
v balení jsou:

 rozměry baleného zboží

 klimatické zóny, které zboží překoná 

 délka přepravy nebo
skladování ve dnech

 žádaná maximální relativní 
vlhkost uvnitř obalu 

 hmotnost pomocného balícího 
materiálu v kg (kartónová krabice...)

Další hodnoty jako např. propustnost 
bariérové fólie pro vodní páry, teplota 
a vlhkost místa baleného zboží a další
faktory Vám pomohou stanovit 
a výslednou hodnotu vypočítají 
naši specialisté pro exportní balení.

DODÁVANÁ BALENÍ

Kompaktní sáčky TROPACK Mini poskytují 
účinnou ochranu i přes to, že jde 
o nejmenší balení. Sáček je vyroben 
z materiálu Tyvek ®. Je vysoce odolný 
proti roztržení, testovaný pro lékařské 
účely, chemicky netečný, a proto je vhodný 
pro použití v potravinářských obalech.

Investice do vysoušedel se vyplatí. Zboží 
dorazí ke svému příjemci nepoškozené. 

KONTAKT

TROPACK MINI

BALÍCÍ DOPLŇKY

Indikátor vlhkosti
Indikátor náklonu TILTWATCH 
Indikátor otřesu SHOCKWATCH
Plechové schránky přepravní 
dokumenty

Jednotky vysoušedla dle DIN 55473 odpovídající přibližně těmto množstvím vysoušedla:

Až do okamžiku použití musí vysoušecí sáčky zůstat uloženy ve vzduchotěsném balení 
z výroby, které se po odebrání potřebného množství sáčků musí opět uzavřít. 

* Počet vysoušecích sáčků dle typu

 Obráběcí stroje
 Optické měřicí a testovací přístroje
 Elektronické zařízení
 Farmaceutické přípravky

VÝROBKY NAŠICH ZÁKAZNÍKŮ

 Chemické produkty
 Kožené zboží
 Potraviny
 Vojenská technika

TROPACK MINI - hmotnost

Velikost +/- 2mm


