Димопроницаеми обвивки
iCel

Обвивките iCel са предназачени за производството, опаковането, съхранението и разпространението
на варени колбаси, варени шунки, колбаси варено-пушени, пушени и пушени, колбаси, мини
колбаси.
iCel обвивките могат да се използва за автоматично или полуавтоматично оборудване.

Преимущества

Димопропускливостта на обвивка iCel дава възможност за печене и пушене, като придава на
продукта приятен вкус и аромат на традиционното пушене, допринася за формирането на свеж
коагулиран протеин и лъскава повърхност на продукта под обвивката.
Високата механична якост на iCel обвивката позволява да работите на високопроизводителни
автоматични и полуавтоматични машини, обезпечаващи висока скорост на производство и
стабилност на формата.
Високата еластичност на обвивката позволява на пренапълване.
Високите кислородно-бариерни свойства в сравнение с протеиновите и вискозните обвивки
обуславят следните предимства:
- Намаляване на окислителните процеси, по-специално гранясването;
- съхраняване на индивидуалния аромат на крайния продукт през целия срок на годност.
Висока термоустойчивост на полимерите, използвани за производството на обвивката iCel по
съществено разширява температурния диапазон на използването им, в сравнение с целулозни
обвивки. Обвивката е устойчива, не само по отношение на температурата на опушване (до 75-80 °
C), но също така и към продължителността на въздействието.
Микробиологична бариера - използваните за производството на обвивката iCel полимери са
инертни към бактерии и плесени. Това е от значение за подобряване на хигиенните характеристики
както на обвивката и крайния продукт.
Обвивките iCel в зависимост от предназначението си по групи продукти се произвеждат с различен
тип адхезия/прилепване:
- ICel М, Мко, С, Ско - стандартна адхезия.
- ICel М-У, Мко-У, С-У, Ско-У - усилена адхезия.
- ICel М-СУ, Мко-СУ, С-СУ, Ско-СУ - супер-усилена адхезия.
- ICel М-EU, Мко-EU, С-EU, Ско-EU - стандартна адхезия.
- ICel М-EU-Л, Мко-EU-Л, С-EU-Л, Ско-EU-Л – лесно белене.
- ICel М-EU-У, Мко-EU-У, С-EU-У, Ско-EU-У – усилена адхезия.
Цветове

Бял, безцветен, бордо, вишнев, опушен, кафяв, червено-оранжев, сьомга, махагон, оранжев, светло
кафяв, тъмно кафяв.
Печат

Едностранен или двустранен печат. Брой цветове за печат - от 1 до 6.
Калибри

От 30 до 90мм

Форма на доставка

На ролки върху картонени гилзи, дължина на ролката 500 или 1000 м
Гофрирани на шпули от 38, 50 или 62м, в зависимост от калибъра на обвивката и дължината на
шпулата.

