
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кренвиршови обвивки 

iPeel 
 



АЙПИЛ  
 

 

Обвивка АйПил – първата в света лесно премахваща се кренвиршова 

обвивка, произведена на основата на пластмаса. 

АйПил може да се използва за: 

• производство на кренвирши, с последващо премахване на обвивката чрез 

автоматични белачки 

• производство на кренвирши, с последващо съхранение и реализация като 

опаковани продукти.  

 

Предимства на обвивката: 

• Високата пропускливост на обвивката за пушек и водни пари позволява да се 

извършва печене и опушване на продукта, което придава традиционния 

опушен вкус и аромат. 

• Широк асортимент на готовата продукция. Обвивката АйПил се произвежда в 

права и подковообразна форма.  

  

Оптималните стойности за пропускливост на кислород и водни пари, в 

сравнение с колагеновите и целулозните обвивки, при температурина съхранение 

на готовата продукция (+2°C ..+6°C), обуславят следните предимства:  

- намаляване на скоростта на окислителните процеси в крайния продукт; 

- много добро съхранение на опушения аромат в крайния продукт до момента на 

отстраняване на обвивката чрез белачки и през целия срок на съхранение на 

крайно опакованите продукти; 

- намаляване на загубите на теглото (≈2-5%) по време на съхранение (препоръчва 

се съхранение на продуктите в газообразна среда, във вакуум опаковки); 

- забавяне на процеса синереза (отделянето на течности) при крайния продукт, 

опакован във вакуумна опаковка. (≈1,5-2 пъти). 



Асортимент: 

АйПил А затворен край на гофрираната шпула; обвивката е предназначена за работа на 

автоматично оборудване и последващо премахване на обвивката с белачка  

АйПил У- А затворен край на гофрираната шпула; обвивката е предназначена за работа на 

автоматично оборудване и реализация и съхранение на продукта в обвивката. 

АйПил Р отворен край на гофрираната шпула; обвивката е предназначена за работа с 

пълначни машини с пресукващи устройства и последващо премахване на 

обвивката с белачка 

АйПил У-Р отворен край на гофрираната шпула; обвивката е предназначена за работа с 

пълначни машини с пресукващи устройства и реализация и съхранение на 

продукта в обвивката. 

АйПил Ако подковообразна  форма, затворен край на гофрираната шпула; обвивката е 

предназначена за работа на автоматично оборудване; 

АйПил Рко подковообразна  форма, отворен край на гофрираната шпула; обвивката е 

предназначена за работа с пълначни машини с пресукващи устройства 

 

 

Калибър на 

обвивката, 

мм 

Тип шпула Вид гофрация Дължина на обвивката в 

шпула м (±2%) 

17-22, 23 А/ Р твърда 25,0 

22, 24 Ако/Рко твърда 25.0  

24-32, 34 А/ Р твърда                33.3 

32 Р мека 30.0 

32, 34, 36, 38 Рко мека 30.0 

34, 36, 38 Р мека 50.0 (30.0) 

 

 

 

 

 

Цвят  Печат  Форми на доставка 

 

Опушен, светло опушен, 

безцветен, син, червен-оранж.  

Възможност за изготвяне на 

ексклузивни цветове. 

 

1 и 2-странна 

многоцветна 

пълноцветна 

Възможност за печат с 

алкохолни мастила 

 

- вакуум опаковка; 

- кутия 

 


