
Tenké obalové fólie z HDPE   
 
 

 
 

Sú jednovrstvové vyfukované fólie z lineárneho  vysokohustotného polyetylénu HD-PE. 

Spĺňajú požiadavky zdravotnej a ekologickej  nezávadnosti obalu. 

Použitie : 

 Tenké obalové fólie vhodné pre styk s potravinami 

 Teplom zvariteľné 

 Ekologicky nezávadné 

 Recyklovateľné 

HDPE fólia je tenká fólia oproti bežným fóliám z LDPE má matovejší povrch 

s charakteristickou šuštivosťou. Je odolná proti väčšine  chemikálií, proti vlhku a neprepúšťa  

vodu. Veľmi málo prepúšťa vodnú paru, pachy, kyslík, tuky  a aromatické látky. 

Odoláva teplotám v rozsahu od –40°C do 110°C a je preto možné ju používať pre balenie 

hlboko zmrazovaných potravín a ich ohrev priamo v obale fólie. 

HDPE fólia sa používa predovšetkým pre výrobu sáčkov, odnosných tašiek a rôznych obalov 

pomocou delenia a tepelného zvarovania. Prierezy sú vhodné na balenie vážených potravín, 

vykladanie prepravných obalov na ochranu pred premočením a znečistením v potravinárskom 

priemysle. 

Hadicové fólie Hadicové fólie 

jednostranne rozrezané 

Hadicové fólie 

obojstranne rozrezané 

PE-H PE-HZ PE-PH PE-PHZ PE-F1 PE-F2 

   

Hrúbka 0,006 - 0,05 

mm 

Hrúbka 0,006 - 0,05 

mm 

Hrúbka 0,006 - 0,05 

mm 

Šírka H 100  - 1 100 

mm 

Šírka PH 100  - 1 100 

mm 

Šírka F1 100  - 1 100 

mm 

Šírka HZ 100  - 1 100 

mm 

Šírka PHZ 100  - 1 100 

mm 

Šírka F2 100  - 1 100 

mm 

 

Potlač: 

Možnosť potlače -    8 farieb 

- šírka potlače do 1 200 mm 

- raport od 290 do 1 250 mm 

 

Úpravy: 

 Ionizácia - povrchová úprava pre potlač 

 Prefarbenie - transparentné ( prírodné, číre ) 



                         - farebné ( podľa platných vzorkovníkov ) 

 Dezénovanie  

 Mikroperforácia   3 000 otvorov / m2   

 

BALENIE:  
Kotúče PE fólie sú navinuté na papierových ( príp. plastových ) cievkach. Váha roliek, resp. 

priemer návinu podľa požiadaviek zákazníka. Rolky sú ukladané na paletách, zabalené sú do 

ochrannej fólie a na palete sú fixované PP páskami a stretch fóliou. 
 


