
Влагата е уловена

PROPADRY е революционна нова продуктова линия, разработена от Propagroup,

с цел да се предотврати натрупването на влага в затворени пространства и

опаковки и по този начин да се защити качеството на стоките.

Всеизвестно е, че влагата в товарните контейнери е една от основните причини

за повреждане на продукти по време на транспорт и съхранение.

В затворена среда, влажността във въздуха, заедно с тази, създадена от

изпаряването на водата, съдържаща се в товара, често създава тропически

микроклимат, който позволява на водните пари да навлязат в пакетите.

Резултатът е непрекъснат цикъл на кондензиране и изсъхване, който причинява

непоправими щети.

Предотвратяването на кондензация в контейнерите е особено важно за

предпазването на стоките и съхраняването на тяхното качество.

PROPADRY е лесен и безопасен за използване, като позволява да бъдат

постигнати отлични резултати:

• задържането на уловената вода е сигурно благодарение на микропорестата,

едностранно пропускаща мембрана;

• качеството на продуктите се подсигурява по цялата верига - от

производството до доставката, намалявайки броя рекламации;

• може да бъде осигурено по-кратко време за инсталация с PROPADRY

CHAIN.

Решете проблемите, 

причинени от:

Кондензация

Солен въздух

Вътрешна 
влажност

Климатични 
условия

Метеорологични 
фактори



Системите PROPADRY поглъщат обем до 4 пъти по-голям от собственото си тегло,

поставят се лесно и могат да се използват за всякакви контейнери или пакети. Налични са

следните видове PROPADRY:

• PROPADRY: привлича влажния въздух през специална едностранна мембрана и улавя

влагата, превръщайки я във вода и предотвратявайки последващо изпаряване и

кондензация;

• PROPADRY PLUS: превръща влагата в гел, посредством специални добавки.

Влажността бива безвъзвратно уловена, предотвратявайки повторното ѝ изпаряване

във въздуха;

• PROPADRY MINI: подходящ за малки пространства. Той може да бъде поръчан и в

модел PLUS;

• PROPADRY CHAIN: разработен за намаляване на времето за поставяне в

контейнерите. Може да бъде поръчан в модел PLUS и с регулируема кука.

M: PROPADRY поглъща влагата през специална дишаща мембрана.

D: Продуктът, съдържащ се в съда превръща влагата в капки.

L: Течността се изолира и съхранява в съда.

КАК ДЕЙСТВА PROPADRY?

PROPADRY PLUS действа по същия начин, като превръща влажността в гел,

вместо в течност.
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