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EXPORTNÍ UV FÓLIE
VYSOCE ODOLNÁ A VARIABILNÍ

OCHRANNÁ TEPLEM
SMRŠTITELNÁ

UV FÓLIE

Smrštitelná UV fólie je speciálně vyvinuta pro balení, kde je 
vyžadována vysoká odolnost vůči vnějším vlivům - povětrnostním 
podmínkám, vlhku a UV záření. Je variabilní a může být použita 
k zabalení malých i nadměrných kompaktních objektů. 

V oblasti ochrany větších výrobků a přepravních obalů strojů jsou 
novým trendem teplem smrštitelné fólie. Jde o několikanásobně 
levnější řešení, než je tradiční exportní balení do dřevěných beden 
a hliníkových bariérových fólií, obzvlášť u rozměrnějších zásilek.

Vysoká odolnost vůči povětrnostním
podmínkám, vlhku a UV záření



(zákaznické oddělení)
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Řešení, které zefektivní Váš balicí proces

APLIKACE

VÝHODY

VYUŽITÍ

DOPLŇKOVÉ 
MATERIÁLY

V průběhu balení je fólie krátkodobě 
nahřívána horkovzdušnou pistolí, 
spouští se proces biaxiálního 
smršťování a fólie kopíruje povrch 
baleného celku. Fólie se spojují 
překrýváním jednotlivých vrstev 
a nevytváří žádné hrubé spoje. Po 
vychladnutí se tak vytvoří dokonale 

souvislý pevný vodě odolný 

ochranný plášť. 

Parametry 305 μm ochranné teplem 

smrštitelné UV fólie 

• Tloušťka fólie: 305 μm
• Šířka role: 1600 mm
• Šíře polohadice: 6,1 m
• Plocha 1 role: 305 m2

• Návin role: 5O bm
• Barva: modrá neprůhledná
• Hmotnost role: 90 kg
• 6 rolí na paletě
• Paleta: 1600 x 1200 x

výška cca 1000 mm

• 305 μm má o třetinu! menší
propustnost pro vodní
páry než 200 μm fólie

• díky 305 μm má vynikající
odolnost v exponovaných
místech (rohy, hrany, .. )

• modrá barva fólie lépe absorbuje
teplo ze slunečního záření

• dokonale kopíruje tvar baleného
objektu a nezvětšuje tak zbytečně
objem přepravované zásilky

• ekonomická varianta exportního balení
nadrozměrných samonosných zásilek

• snadno opravitelná - sváry se
uzavírají svařováním a tím se vytváří
dokonalé ochranné pouzdro

• vhodné řešení zejména pro výrobky,
stroje, celky s povrchovou
úpravou např. lakováním

• recyklovatelný materiál

• balení objemných výrobků
a nadrozměrných nákladů

• velké stroje a výrobní linky
• lodě, auta, motorky
• stavební konstrukce
• kontejnery, ...

• UV teplem smrštitelná PE páska
250 μm (šířka 9,6 mm, délka 5O bm)

• Horkovzdušné pistole
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