АМИФЛЕКС
Универсални многослойни бариерни
обвивки

БАРИЕРНИ ОБВИВКИ ЗА КОЛБАСИ

ПРЕДИМСТВА НА БАРИЕРНИТЕ ОБВИВКИ
Бариерните обвивки за колбаси, произведени от "Атлантис-Pak" имат сложна
многослойна структура. Уникалната комбинация от полимери, които влизат в
състава на бариерните обвивки, осигуряват редица предимства, като механична
якост, висока еластичност и други.
Механичната якост позволява оформянето продукти, с помощта на високопроизводителни автоматични и полуавтоматични клипсатори, при висока скорост
на пълнене.
Високата гъвкавост осигурява значително препълване спрямо номиналния
калибър. Това намалява разхода на обвивката за единица готов продукт, в
сравнение с конвенционалните видове многослойни обвивки.
Ниската пропускливост на кислород и водни пари се осигурява от
внимателно подбрани комбинации от полимери и обезпечава:
- Дългосрочно съхранение на колбасарските изделия
- Липса на загуби по време на термичката обработка и съхранение на
месните и колбасарски изделия;
- Микробиологична стабилност на продуктите по време на съхранение;
- Потискане на окислителните процеси, водещи до гранясване на мазнините
и променящи естествения цвят на месните продукти;
- Красив търговски вид на готовия продукт (без бръчки) по време на целия
срок на съхранение.
Физиологична безопасност - обвивката не подлежи на микробиологична
развала, тъй като материалите, от които е направена са инертни по отношение на
бактерии и плесени. Това опростява съхранението на обвивката и подобрява
хигиенните характеристики, както на обвивката, така и на производствения процес.

АМИФЛЕКС Т
Обвивка АМИФЛЕКС Т – универсална многослойна бариерна обвивка.

Калибър
мм

Цвят

Печат

Форми на
доставка

1 и 2-странна
безцветен, бял, бордо, златен,
многоцветна

ролка

пълноцветна

шпули

Възможност за печат с

шпули RTU

червен, меден, кремав и други
29 - 200
Възможност за изготвяне на
ексклузивни цветове.

алкохолни и УВ мастила

Обвивката АМИФЛЕКС Т е предназначена за продукти, продавани в
търговията на дребно като крайно опакован продукт.

АМИФЛЕКС ТКО
Обвивка АМИФЛЕКС Тко – многослойна бариерна обвивка, имитираща
естествените черва, за производство на продукти в пръстеновидна или
подковообразна форма.
Калибър ,
мм

Цвят

Печат

Безцветен, тъмно оранжев,

1 и 2-странна

опушен, кафяв кремав, бял, и

многоцветна

ролки

пълноцветна

шпули

други.

32-80

Възможност за изготвяне на

Печат с алкохолни мастила.

ексклузивни цветове.

Възможност за производство на пръстени с различни диаметри
Калибър,
мм

Вътрешен диаметър на пръстена,
см

32 - 35

7 – 9, 9 – 12, 11 – 14, 14 – 17, 17 - 20

36 - 42

9 – 12, 11 – 14, 14 – 17, 17 - 20

43 - 64

11 – 14, 14 – 17, 17 - 20

65 - 80

15 - 35

Форми на
доставка

АМИФЛЕКС Е
Обвивка АМИФЛЕКС Е – многослойна бариерна обвивка за производство на
варени колбаси и шунки, при които след термичната обработка се премахва
обвивката, нарязват се, опаковат се и в такъв вид се предлагат за продажба.
Високата точност на калибъра на обвивката осигурява постоянен размер на
крайния продукт по цялата му дължина и след термичната обработка, което
гарантира еднакъв размер на нарязаните парчета и фиксирано тегло на опаковката
за продажба на дребно.
Предпочитаното надлъжно сцепване на обвивката позволява свалянето и с
едно движение, в това число и чрез автоматични белачки.

Калибър,
мм

40-120

Цвят

Печат

Форми на
доставка

безцветен, син, бял, кафяв, жълт, червен и

-

ролка

други.

шпули

Възможност за изготвяне на ексклузивни

шпули R2U

цветове.

АМИФЛЕКС Н
Обвивка АМИФЛЕКС Н – многослойна бариерна обвивка за производство на
продукти във формата на топка.
Обвивката АМИФЛЕКС Н е предназначена за продукти, продавани в
търговията на дребно като крайно опакован продукт.
Способността на обвивката лесно да се разтяга в напречна посока
позволява да се произвеждат подукти във формата на топка.

Калибър,
мм
35-80

Цвят

Печат

Червен, жълт, бял, светло

1 и 2-странна

Форми на
доставка
ролка

червен и други.

многоцветна

шпули

Възможност за изготвяне на

пълноцветна

ексклузивни цветове.

Печат с алкохолни
мастила.

