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SkinFast – Fólie

Fólie SkinFast Fantastic
Fólie SkinFast Fantastic
• Speciální polymerová fólie určená pro balení metodou skin.
• Fólie je jednostranně lepící (lepidlo se aktivuje teplem).
• Je křišťálově čirá.
• Zvýrazní potisk na kartonu a produktu dodá atraktivní vzhled.
• Velká odolnost proti protržení, což umožňuje balit i velmi ostré předměty.
• Vysoká elasticita zajistí dokonalé obepnutí výrobku.
• Minimalizuje riziko ohnutí rohů kartonu.
• Pro nahřátí stačí kratší doba a nižší teplota než pro standardní fólie SkinFast.

Technické parametry
Šířka
Tloušťka
Provedení
Plošná hmotnost 0,100 mm fólie
Průhlednost

280 – 1200 mm
0,070 – 0,500 mm
plochá fólie s lepidlem na vnitřní straně
94 g/m2
69 %

Standardní rozměry
rozměr
role

hmotnost
role

rolí na
paletu

hmotnost
palety

14,7 kg
16,5 kg
14,7 kg
20,3 kg
22,8 kg
20,3 kg

12 ks
12 ks
12 ks
12 ks
12 ks
12 ks

176,4 kg
198,0 kg
176,4 kg
243,6 kg
273,6 kg
243,6 kg

390 mm x 400 m / 0,100 mm
390 mm x 300 m / 0,150 mm
390 mm x 200 m / 0,200 mm
540 mm x 400 m / 0,100 mm
540 mm x 300 m / 0,150 mm
540 mm x 200 m / 0,200 mm

Expediční údaje
• Minimální dodací množství
• Standardní rozměry 1 role
• Výroba na zakázku 12 rolí (dodací lhůta cca 4 týdny)
• Na papírových dutinkách o průměru 76 mm nebo 70 mm

Doporučení pro skladování
• Alespoň 24 hodin před použitím skladovat při teplotě, která bude
v místnosti při balení.
• Chránit před teplotami pod 0 °C a před přímým slunečním zářením.
• Nepoškozené dutinky vracet zpět dodavateli.
Další informace najdete v příslušném prospektu.
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