
Леката сила!

PROPASTEEL е коекструдирано, пластмасово фолио, произведено от специални

смоли, които го правят устойчиво на пробиване и накъсване. Изключително

високата устойчивост на PROPASTEEL при покриване на ръбове и ъгли го прави

особено подходящо за опаковане на тръби, намотки и машини с остри и

изпъкнали елементи. Също така, освен че предпазва металите механично,

PROPASTEEL може да ги защити от корозия, когато е обработен по системата

PROPATECH VCI. Това е от особена важност за много продукти.

В сравнение с традиционните материали за опаковане на метал PROPASTEEL е

изключително иновативен продукт. Освен високата си устойчивост той

притежава и други предимства над старите си заместители - 100% рециклируем

е и може да бъде спояван лесно, което значи, че опаковките могат да бъдат

затворени херметически.

PROPASTEEL е и икономически изгоден, защото, въпреки неголямата си

дебелина, осигурява изключително високо ниво на устойчивост, правейки цената

на квадратен метър много конкурентна. Така PROPASTEEL гарантира много по-

високо полезно действие на килограм в сравнение с други продукти на пазара.

Предимства:

• високоустойчив, особено за ръбове и ъгли;

• ниско пропусклив;

• 100% рециклируем;

• лесен за употреба;

• може да се използва за опаковане на рула, тръби и стоменени и метални

форми;

• притежава висока ефективност за ниска цена.

Разработен в тясно сътрудничество с най-ценните ни клиенти, този иновативен

опаковъчен материал е внимателно разработен, за да сложи край на старите

проблеми при опаковането на стомана и метал.

Оксидиране

Корозия

Решете проблемите, 

причинени от:



PROPASTEEL обикновено бива доставен на ролки, но, при нужда, може да бъде доставен

и на листове, под формата на торби или калъфи с подгъв.Височината на ролките може да

достигне 10 м., което би било немислимо при старите опаковъчни материали.

PROPASTEEL може също да бъде произведен по поръчка с графики и в различни

цветове (стандартният цвят е синьо).

PROPASTEEL НА РОЛКИ

Минимална височина: 100 мм

Максимална височина: 10,000 мм

Минимална дебелина: 80μm

Максимална дебелина: 215μm (за дебелина от 215μm, максималната височина е 8000 мм)

PROPASTEEL ПОД ФОРМАТА НА ТОРБИ И КАЛЪФИ

Минимален размер на отвора: 40 мм

Максимален размер на отвора: 1,950 мм (+ максимален подгъв: 1,900 мм)

Минимална дебелина: 80μm

Максимална дебелина: 215μm
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