
Szczelnie pakujemy wilgoć!
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Produkty

Przedsiębiorstwo



Szczelnie pakujemy wilgoć!

Rozwiązania TROPACK Packmittel GmbH są  

honorowane przez:

 firmy ubezpieczeniowe gwarantujące pełną  

   ochronę wysyłanych towarów, zabezpieczonych      

   przez profesjonalne rozwiązania TROPACK

 odbiorców towarów, którzy wiedzą, że zamówiony    

   towar trafi do nich w nienaruszonym stanie.

Punktualność liczy się tylko wtedy, gdy dostarczane 

towary są nieuszkodzone.

Szczelnie pakujemy wilgoć i trzymamy ją mocno 

w garści! Robimy to tak trwale, jakby nigdy 

wcześniej nie istniała.

To jest właśnie filozofia ochrony towarów oraz 

wartości firmy TROPACK.

Niniejsza broszura zawiera informacje dotyczące 

rodzaju i zakresu zastosowania, branż, produkcji, 

materiałów oraz technologii, jak i szeroką paletę 

oferowanych przez TROPACK produktów.

Od ponad 20 lat zajmujemy się ochroną każdego 

rodzaju towarów przed szkodami wynikającymi 

z oddziaływania wilgoci podczas transportu oraz 

składowania. Systematyczne oraz odpowiednie 

stosowanie środków pochłaniających wilgoć umoż- 

liwia ochronę przed utratą wartości szerokiego 

asortymentu produktów: środków farmaceutycz- 

nych, produktów spożywczych, maszyn oraz 

tekstyliów.

Wilgoć niesie ze sobą duże ryzyko ekonomiczne  

dla producentów, firm spedycyjnych oraz odbior- 

ców. Opakowanie, wysyłka oraz magazynowanie  

to kluczowe obszary, w których skutki niewystar- 

czającego zabezpieczenia mogą szybko się 

zemścić. Hermetyczne opakowanie nie wystarczy.

Zmieniające się warunki atmosferyczne wraz z 

wahaniami temperatury prowadzą podczas  

wielotygodniowego transportu morskiego do 

tworzenia się kondensatu, co skutkuje korozją 

metali. W przypadku niezastosowania środków 

ochronnych, należy liczyć się z uszkodzeniami 

powierzchni zewnętrznej, zmniejszoną trwałością 

podczas składowania, obniżoną efektywnością, 

problemami funkcyjnymi, a także całkowitym  

uszkodzeniem transportowanych towarów.

TROPACK czyni ryzyko przewidywalnym, a tym 

samym umożliwia skuteczną ochronę przed 

niepożądanymi skutkami wilgoci. Sposób zasto- 

sowania oraz ilości zależne są od branży, produktu 

oraz konkretnego przypadku. Konieczną ilość 

środków pochłaniających wilgoć dla każdego 

rodzaju wysyłki można matematycznie obliczyć za 

pomocą stworzonego przez TROPACK programu, 

zgodnie z normą DIN 55474.

Zbyt mała ilość środków pochłaniających wilgoć 

oznacza ryzyko, zbyt duża powoduje powstawanie 

kosztów, których można byłoby uniknąć. Program 

jest również dostępny dla zleceniodawców.

Hasło: Zero ryzyka

Linia produktów TROPACK to: zero 

tolerancji dla ryzyka! Nasza wiedza, 

doświadczenie oraz technologia 

pozwalają wyeliminować szkody 

wynikające z oddziaływania 

wilgoci podczas transportu oraz 

składowania towarów.

Podczas analizy nowych projektów 

uwzględniamy w pełnym zakresie 

wszystkie czynniki oraz kryteria 

mające na nie wpływ.
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Dużo pracy dla pochłaniaczy wilgoci
Wilgoć jest wszędzie

Wilgotność - niska, czy wysoka - zagraża 

niemalże całej palecie produktów z wielu branż. 

Korozja powierzchniowa metali to nie problem  

wyłącznie estetyczny. Jeśli zaatakuje ona ruchome  

elementy obrabiarek lub maszyn transportowych, 

spowoduje to ograniczenie ich funkcjonalności 

oraz doprowadzi je do stanu nieużyteczności.

Istnieje możliwość uszkodzenia elektronicznych 

urządzeń, począwszy od notebooków, poprzez 

urządzenia komunikacji biurowej, aż do systemów 

całkowitego przetwarzania danych. Optyczne 

urządzenia pomiarowe oraz kontrolne, urządzenia 

fotograficzne oraz filmowe są tak samo czułe na 

wilgoć, jak tekstylia, produkty skórzane oraz meble.  

Również w przypadku produktów chemicznych, 

leków, surowców oraz produktów spożywczych 

należy zachować wewnętrzny klimat opakowania.

TROPACK Packmittel GmbH oferuje szeroki 

asortyment rozwiązań, które są dostosowane 

do produktów, opakowań oraz indywidualnych 

wymagań klienta. Wspólnym mianownikiem jest 

wiedza, dzięki której firma TROPACK stosuje 

technologię, materiały, znajomość branż oraz 

doświadczenie odpowiednio dla konkretnego 

sposobu zastosowania.

Dla każdego projektu formułowane są indywidualne  

kryteria. Perfekcyjną podstawę stosowanych 

rozwiązań tworzą środki pochłaniające wilgoć 

TROPACK: są one nietoksyczne, bezzapachowe, 

nie zawierają substancji szkodliwych oraz nie na-  

ruszają powierzchni zewnętrznych. Adsorbują one 

wilgoć resztkową w opakowaniu bez powodowania 

zagrożenia dla towaru lub odbiorcy. 

 

Rozwiązania TROPACK przeznaczone do ochrony 

przed szkodami wynikającymi z oddziaływania 

wilgoci spełniają swoje zadanie jako saszetki po- 

chłaniające wilgoć Mini o najmniejszych wymiarach 

oraz jako saszetki pochłaniające wilgoć w dużych 

formatach zgodnie z DIN 55473. Opakowania dla 

transportu morskiego łączą skuteczność środków 

pochłaniających wilgoć z osłonowaniem w postaci 

folii izolującej TROPACK, co eliminuje zagrożenia 

również podczas długich czasów transportów 

oraz składowania.

Nowe rozwiązania takie, jak technologia  

Activ-Polymer®, umożliwiają zabezpieczenie 

również najmniejszych pojemników. Tak oto między 

innymi dla przemysłu medyczno-farmaceutycznego  

stworzono hermetycznie zamykane puszki ze 

zintegrowaną ochroną przeciwko wilgoci lub 

bakteriom.

Poniesione nakłady finansowe na zastosowanie 

rozwiązań pochłaniających wilgoć są opłacalne. 

Odbiorca otrzymuje produkty w nienaruszonym  

stanie. Poprawnie zabezpieczone towary podlegają 

całkowitemu ubezpieczeniu.

Hasło:

Technologia Activ-Polymer®

Ta opatentowana technologia 

amerykańskiego przedsiębiorstwa 

CSP integruje środki osuszające z 

opakowaniem. Dzięki połączeniu 

dwóch polimerów powstaje kom-

pozyt, w którym są zintegrowane 

aktywne substancje czynne.

Hermetyczne pojemniki oraz  

puszki służące do przechowywania  

między innymi leków lub pasków 

testowych gwarantują dzięki 

technologii Activ-Polymer® 

zintegrowaną ochronę towarów  

przed uszkodzeniami wynikają- 

cymi z oddziaływania wilgoci  

oraz bakterii.
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Przewidywalna ochrona

Saszetki pochłaniające wilgoć TROPACK wypeł-

nione są naturalnymi minerałami ilastymi o wysokiej 

skuteczności lub żelem krzemionkowym (Silica-

gel). Czystość środków adsorpcyjnych umożliwia 

również bezpośredni kontakt z towarem bez 

ryzyka dla zdrowia. Środki pochłaniające wilgoć 

TROPACK produkowane są według normy DIN 

55473 (ewent. standardów wojskowych TL 6850-

0008 oraz MIL-D 3464 E). Saszetki pochłaniające 

wilgoć odpowiadają, w zależności od wersji wy-

konania, ustawom Unii Europejskiej, względnie  

wytycznym Amerykańskiej Agencji ds. Żywności 

i Leków [ang. US Food & Drug Administration  

(FDA)], co umożliwia ich zastosowanie również  

w przypadku produktów spożywczych oraz  

farmaceutycznych.

Saszetka pochłaniająca wilgoć składa się - w 

zależności od wersji wykonania - z pyłoszczelnego 

papieru natronowego, wytrzymałej włókniny lub 

z materiału Tyvek®. Saszetki pochłaniające wilgoć 

spełniają wymagania DIN 55473, są dostępne w 

wersji wykonania „A” (niewielka emisja pyłu) oraz 

„B” (pyłoszczelne) oraz mogą być usuwane wraz  

z odpadami komunalnymi; istnieje możliwość ich 

ponownego zastosowania poprzez regenerację.

W celu precyzyjnego konfekcjonowania sas-

zetek pochłaniających wilgoć firma TROPACK 

stosuje automatyczne urządzenia pakujące. 

Saszetki pochłaniające wilgoć TROPACK produ-

kowane są zgodnie z DIN 55473 w zakresie od 

jednostek 1/6 (ok. 6 g) do jednostek 32 (ok. 1130 

g). Zdolność do pochłaniania może wynieść do 

35% ciężaru własnego, przy 80% wilgotności 

względnej oraz temperaturze 25 °C. Materiał, 

proces produkcyjny oraz sposób zastosowania 

Technologia oraz know-how.

saszetek pochłaniających wilgoć muszą być 

„czyste”. Jednakże, pomimo obowiązującego od 

maja 2009 roku zakazu, trafiają nadal do obrotu 

handlowego towary skażone fumaranem dimetylu 

[niem. Dimethylfumarat (DMF)], które zagrażają 

użytkownikom. Dzięki zaostrzonym mechanizmom 

kontrolnym można ograniczyć ryzyka związane 

z fumaranem dimetylu [niem. Dimethylfumarat 

(DMF)].

Z wysokotoksycznym fumaranem dimetylu [niem. 

Dimethylfumarat (DMF)] TROPACK nie ma nic 

wspólnego. Normy DIN, wytyczne EU oraz przepisy 

Amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków [ang.  

US Food & Drug Administration (FDA)], dotyczące 

ochrony środowiska oraz zdrowia są sensowne, 

wyważone oraz właściwe. Wymagania bezpieczeń-

stwa oraz jakości firma TROPACK potwierdza 

regularnie poprzez certyfikację DIN/ISO. Mogą na 

tym polegać zarówno przedstawiciele przemysłu 

oraz handlu, jak i sami użytkownicy.

Hasło: Zagrożenie fumaranem 

dimetylu [niem. Dimethylfumarat 

(DMF)]

Dostawy towarów, np. z Dalekiego 

Wschodu, przy których został 

zastosowany jako „środek pomoc-

niczy” wysokotoksyczny fumaran 

dimetylu [niem. Dimethylfumarat 

(DMF)], stanowią duże zagrożenie 

dla człowieka oraz środowiska. 

Fumaran dimetylu [niem. Dimethyl-

fumarat (DMF)] jest szkodliwy dla 

zdrowia oraz zabroniony w EU.

Środki pochłaniające wilgoć 

TROPACK są nietoksyczne,  

nieszkodliwe dla produktów 

spożywczych, nie zawierają 

szkodliwych substancji, są  

bezzapachowe oraz podlegają 

regeneracji. Konieczną ilość 

środków pochłaniających wilgoć, 

potrzebną do zabezpieczenia  

towarów można dokładnie określić 

za pomocą programu TROPACK.
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Korozja wywołana wilgocią w transporcie oraz 

podczas składowania stwarza ryzyko dla szerokiej 

palety produktów z wielu branż. Swoim zasięgiem 

obejmuje spektrum produktów począwszy od 

farmaceutyków, poprzez urządzenia optyczne 

oraz elektroniczne, aż do maszyn. Saszetki 

pochłaniające wilgoć zapewniają skuteczną oraz 

przyjazną środowisku ochronę w optymalnej 

wersji wykonania dla każdego opakowania. Firma  

TROPACK stworzyła własny program, służący do 

precyzyjnego obliczania koniecznej ilości środków, 

który udostępnia swoim klientom na zapytanie.

Saszetki pochłaniające wilgoć TROPAgel® zawie-

rają wysokoaktywne substancje pochłaniające, 

które dzięki swojej wysokiej porowatości gwaran-

tują wysoki stopień osuszenia powietrza. Zdolność 

do pochłaniania może wynieść do 35% ciężaru 

własnego, przy 80% wilgotności względnej oraz 

temperaturze 25 °C. Saszetki pochłaniające wilgoć 

TROPAgel® są bezzapachowe, nietoksyczne, 

obojętne chemicznie oraz nie wchodzą w reakcję 

z metalami oraz innymi materiałami. 

Saszetki pochłaniające wilgoć produkowane 
są ze spełniających wymagania materiałów:
 Włóknina (wersja wykonania A - DIN 55473,  

 niewielka emisja pyłów) dla produktów 

 standardowych.

 Tyvek® (wersja wykonania B - DIN 55473 pyło- 

 szczelna) o niewielkiej emisji cząstek stałych 

 oraz wytrzymały na rozerwanie dla delikatnych  

 produktów.

 Papier (wersja wykonania B - DIN 55473 pyło- 

 szczelna) o niewielkiej emisji cząstek stałych 

 dla standardowych sposobów zastosowania. 

Saszetki posiadają standardowo nadruk zgodnie  

z DIN 55473, alternatywnie napis „nie spożywać” 

w 4 językach lub również nadruk według wymagań 

klienta. Saszetki pochłaniające wilgoć produkowane 

są w jednostkach określonych w DIN 55473. Istnieje  

możliwość złożenia zamówienia w formatach 

specjalnych. Jednostka pochłaniająca wilgoć wypeł- 

niona jest ok. 35 g środka adsorpcyjnego. Jest 

to ilość środka pochłaniającego wilgoć, która w 

równowadze z powietrzem przy 23 °C (±2) może 

adsorbować co najmniej 3 g pary wodnej przy 

20% wilgotności względnej oraz 6 g pary wodnej 

przy 40% wilgotności względnej. Wymaganą ilość 

środków pochłaniających wilgoć w jednostkach 

można określić dla danego przypadku zastosowania  

za pomocą formuły obliczeniowej znajdującej się 

na stronie 23.  

Należy uwzględnić następujące czynniki:

 wersja wykonania opakowania

 ilość przedostającej się z zewnątrz do 

 opakowania pary wodnej

 czas trwania transportu oraz składowania

 klimat podczas transportu oraz składowania

 wilgotność powietrza wewnątrz opakowania

 ilość oraz rodzaj materiału wyściółkowego   

 (drewno, papier, materiały syntetyczne, papa,  

 kliny drewniane)

Program do obliczania jednostek pochłaniających 

wilgoć TROPACK według DIN 55473 jest 

udostępniany nieodpłatnie klientom na zapytanie.

Saszetki pochłaniające wilgoć 

TROPAgel®  zawierają wysoko-

aktywne substancje pochłaniające, 

które dzięki swojej wysokiej poro-

watości gwarantują wysoki stopień 

osuszenia powietrza.

Saszetki pochłaniające wilgoć 

TROPAgel®  są bezzapachowe, 

nietoksyczne, obojętne chemicz- 

nieoraz nie wchodzą w reakcję z 

metalami oraz innymi materiałami.

Jednostki 1/6 1/3 1/2 1 2 4 8 16 32

= szacunkowa 
waga wypeł- 
nienia w g

6 12 18 35 70 145 285 540 1130

Jednostki pochłaniające wilgoć według DIN 55473 wypełnione są następująco:
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Materiały saszetek

Obszary zastosowania: przemysł farmaceutyczny,  

elektronika oraz opakowania narażone na  

szczególne obciążenia. Spełnia ona wymagania 

Amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków [ang.  

US Food & Drug Administration (FDA)] (DMF 1893). 

Sprawdzony medycznie Tyvek®  jest chemicznie 

obojętny oraz przeznaczony do zastosowania w 

opakowaniach produktów spożywczych. 

Wypełnienie za pomocą 1/6 do 16 jednostek 

pochłaniających wilgoć.

Typy PA: 1/6-2 jednostek
Typy VA: 1/6-32 jednostek
Typy TA: 1/6-16 jednostek

odpowiadają DIN 55473 Wydanie 2008-10 
oraz posiadają znak DIN-Certco 5B004.

Wszystkie typy mogą zostać wyposażone  
dodatkowo we wskaźnik skuteczności.  
Oznaczenie typu zostanie wtedy uzupełnione 
w „W” (przykład: VAW).

Formaty saszetek w rozmiarach specjalnych dla 

indywidualnych ilości wypełnienia dostępne są na 

zapytanie.

Do produkcji saszetek pochłaniających wilgoć firma 

TROPACK stosuje różnorodne materiały o wysokiej  

jakości, w zależności od celu zastosowania. Istnieją 

dwie wersje wykonania:  

A „niewielka emisja pyłów” oraz B „pyłoszczelna”.

VA oznacza saszetkę z włókniny

Wersja wykonania A: saszetki z włókniny o 

niewielkiej emisji pyłów z wytrzymałego materiału, 

od 8 jednostek z taśmą służącą do zawieszenia.

Wypełnienie za pomocą 1/6 do 32 jednostek po-

chłaniających wilgoć. Zastosowanie: dla wszystkich 

opakowań transportu morskiego.

PA oznacza saszetkę z papieru natronowego 
typu kraft

Wersja wykonania B: pyłoszczelna saszetka 

papierowa z papieru natronowego dla ogólnych 

celów zastosowania. Wypełnienie za pomocą 1/6 

do 2 jednostek pochłaniających wilgoć.

TA oznacza saszetkę z materiału Tyvek® 

Wersja wykonania B: pyłoszczelna saszetka z 

wytrzymałego oraz emitującego niewielką ilość 

cząstek stałych materiału Tyvek®.

TROPACK stosuje podczas produk- 

cji saszetek pochłaniających wilgoć 

różne materiały, które ze względu 

na ich właściwości, stosowane są 

do określonych celów. Wszystkie 

typy mogą zostać wyposażone 

dodatkowo we wskaźnik skutecz-

ności.
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Opakowanie dostawy

Saszetki pochłaniające wilgoć TROPACK według 

DIN 55473 dostarczane są w podstawowych 

jednostkach opakowaniowych oraz oryginalnym 

kartonie.

Opakowanie podstawowe, worek z polietylenu 

zgodny z DIN 55473, jest najmniejszą jednostką 

opakowaniową dla saszetek pochłaniających 

wilgoć; obowiązuje ona dla wszystkic typów.  

Opakowanie podstawowe umożliwia przechowy- 

wanie saszetek pochłaniających wilgoć przez 

dłuższy czas w suchym pomieszczeniu, bez utraty 

ich niezawodności. Każde opakowanie podsta- 

wowe posiada nadruk z instrukcją obsługi oraz 

zawiera wskaźnik wilgoci 8% wilgotności względnej. 

Drewno lub karton oraz materiał syntetyczny

Europa Zachodnia 17

Europa Wschodnia 20

Ameryka Północna 20

Ameryka Środkowa 20

Ameryka Południowa 20

Afryka 20

Bliski i Środkowy Wschód 20

Daleki Wschód 20

Oceania 20

Gdy wskaźnik jest NIEBIESKI, saszetki pochłania- 

jące wilgoć są jeszcze aktywne, jeśli zabarwi się 

on na RÓŻOWO, obowiązują informacje zawarte 

na karcie kontrolnej.

Następną większą jednostką opakowaniową jest  

oryginalny karton z tektury falistej. Przeznaczony

jest on do przesyłek do 30 kg, przy ciężarze netto 

do ok. 20 kg. Paleta dostawy obejmuje 27 oryginal-

nych kartonów.

W poniższej tabeli zawarte są wymiary różnych 
typów saszetek pochłaniających wilgoć, ilości 
na opakowanie podstawowe oraz ilości cał- 
kowite na oryginalny karton.

Tabela ilości dla materiałów dodatkowych

W opakowaniu nie należy w żadnym wypadku 

stosować higroskopijnych materiałów jako 

materiałów wyściełających. Jeśli nie można tego 

uniknąć, należy zwiększyć, określoną na pod-

stawie tabeli ilość, o poniższą ilość jednostek 

przypadających na kg materiału opakowania  

lub materiału wyściełającego:

Najmniejsza jednostka dostawy 

to opakowanie podstawowe, w 

którym można przechowywać 

przez dłuższy czas saszetki po-

chłaniające wilgoć w suchych 

pomieszczeniach, bez ograniczenia 

ich niezawodności. Ilość zawar-

tych saszetek wynika z danego 

rozmiaru oraz ilości wypełnienia.

Jednostki/Typ 1/6 1/3 1/2 1 2 4 8 16 32

Szerokość  mm 70 70 70 70 70 150 150 150 200

Długość mm 90 100 100 140 150 140 200 245 280

Liczba sztuk

Op. podstawowe* 150 80 60 40 20 15 10 5 3

Karton oryginalny* 1,350 800 720 400 240 120 60 30 18

*Ilość saszetek pochłaniających wilgoć zgodnie z typem
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Saszetki pochłaniające wilgoć TROPACK Mini

Waga g 0.5 1.0 2.0 3.0

Ilość +/– 2 mm mm 20 x 30 20 x 40 23 x 50 23 x 58

Saszetki są oznaczone standardowo za pomocą 

wskazania ostrzegawczego w 4 językach „nie 

spożywać”. Istnieje możliwość nadrukowania 

znaków firmowych oraz innych wskazań.

Materiały zastosowane do saszetek pochłaniających 

wilgoć TROPACK Mini spełniają wymagania Amery-

kańskiej Agencji ds. Żywności i Leków [ang. US 

Food & Drug Administration (FDA)] oraz Federalnego 

Urzędu Zdrowia [niem. Bundesgesundheitsamt].

Środek adsorpcyjny, jakim jest biały żel krzemion- 

kowy, należy do grupy żeli krzemionkowych oraz 

spełnia wymagania Amerykańskiej Agencji ds. 

Żywności i Leków [ang. US Food & Drug Admini-

stration (FDA)] w niebezpośrednim kontakcie 

z produktami spożywczymi. Poza tym biały żel 

krzemionkowy spełnia wymagania przepisów 

Komisji Wspólnot Europejskich [ang. Commission 

of the European Communities (CEC)] - lista pozy-

tywna substancji dodatkowych dla producentów 

tworzyw sztucznych oraz barwników, które mogą 

mieć kontakt z produktami spożywczymi.

Pochłaniacze wilgoci TROPACK są nieszkodliwe 

dla produktów spożywczych, nie zawierają szkod- 

liwych substancji - oraz oczywiście nie zawierają 

fumaranu dimetylu [niem. Dimethyl-fumarat (DMF)].

Saszetki pochłaniające wilgoć TROPACK Mini,  

materiał wypełnienia żel biały 0,2 – 1 mm lub sito molekularne 4Å

Pochłaniacze wilgoci  

TROPACK Mini nie zajmują  

dużo miejsca oraz gwarantują 

skuteczną ochronę również w 

najmniejszych opakowaniach.  

Saszetka TROPACK Mini z wy-

trzymałego, o niewielkiej emisji 

cząstek stałych materiału Tyvek® 

podlega zgrzewaniu.

Sprawdzony medycznie Tyvek® 

jest chemicznie obojętny i dlatego 

przeznaczony jest do zastoso-

wania w opakowaniach produktów 

spożywczych.

Szczególnie kompaktowe saszetki TROPACK Mini 

gwarantują skuteczną ochronę również w najmniej- 

szych opakowaniach MiniBag oraz nie zajmują 

dużo miejsca. Niewielkie wymiary (patrz tabela) 

oraz wypełnienie za pomocą białego żelu krzemion- 

kowego stwarzają różnorodne oraz elastyczne 

możliwości zastosowania. Saszetka TROPACK Mini 

charakteryzuje się wysoką chłonnością wilgoci.

Standardowym materiałem pochłaniającym dla 

TROPACK Mini jest biały żel krzemionkowy.  

Istnieje również możliwość wypełnienia sitem 

molekularnym 4Å lub innymi wielkościami porów. 

Chemicznie obojętny materiał wypełniający jest 

nietoksyczny, bezzapachowy oraz nie wchodzi w 

reakcję z powierzchniami zewnętrznymi. Produkt 

jest zabezpieczony przed szkodami wynikającymi 

z oddziaływania wilgoci, jak pleśń, rdza oraz inne 

reakcje.

Saszetka TROPACK Mini zbudowana jest z wytrzy-

małego, o niewielkiej emisji cząstek materiału Tyvek® 

oraz zgrzana termicznie. Sprawdzony medycznie 

Tyvek® jest chemicznie obojętny oraz przeznaczony 

do zastosowania w opakowaniach produktów 

spożywczych. Bardzo gęste ułożenie włókien 

poliolefinowych gwarantuje pyłoszczelny produkt. 

Powierzchnia materiału jest odporna na ścieranie 

oraz nie mechaci się. 
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Technologia Activ-Polymer®

Technologia Activ-Polymer® wyznacza nowe 

innowacyjne drogi rozwoju dla opakowań np. 

lekarstw oraz medycznych środków pomoc- 

niczych. Hermetyczne pojemniki oraz puszki 

oferują zintegrowaną ochronę produktu przed  

szkodami wywołanymi oddziaływaniem wilgoci  

oraz bakterii. W kompozycie zawarte są cząste-

czki, które adsorbują wilgoć, tlen lub zapachy oraz/

lub zwalczają bakterie z wykorzystaniem mikro-

biologii.

W skład nowej linii produktów TROPACK 
wchodzą następujące obszary:

 pojemniki z aktywną wkładką Activ-Polymer®, 

która całkowicie obejmuje zawartość tak, jak 

hermetycznie zamykane puszki z pokrywką 

firmy CSP dla środków farmaceutycznych lub 

płynów o pojemności 10-200 ml.

 film Activ-Polymer® o grubości od 0,3 do 1,5 mm, 

dzięki któremu płaskie torebki lub saszetki, na  

papierki lakmusowe, zapewniają opakowanym  

produktom ochronę przed szkodami wynikają- 

cymi z oddziaływania wilgoci.

Opatentowana technologia Activ-Polymer® 
steruje przepływem najmniejszych molekuł 
przez materiał polimeru. Bazuje ona na połą- 
czeniu trzech materiałów:

 polimer główny stanowi podstawowy składnik 

dla struktury produktu opakowania.

 aktywny składnik dostarcza żądane właściwości, 

jak np. adsorpcję wilgoci oraz tlenu lub uwolnienie 

biocydu do zwalczania bakterii. Istnieje również 

możliwość połączenia różnych komponentów w 

celu uzyskania równoczesnej adsorpcji wilgoci 

oraz tlenu.

 drugi polimer, który nie miesza się z polimerem 

głównym, okrywa aktywne substancje czynne 

oraz zapewnia drogi dostępu.

Nowe aktywne kompozyty przenoszą gazowe 

molekuły do opakowania lub adsorbują wilgoć, co 

zapewnia optymalne otoczenie dla zapakowanego 

produktu. Zastosowanie technologii Activ-Polymer® 

umożliwia kontrolę wewnętrznego klimatu opako-

wania, poprzez, w zależności od aktywnego 

komponentu, adsorpcję wilgoci, tlenu lub zapachu 

oraz uwalnianie substancji zapachowych oraz 

biocydów przeciwko bakteriom.  

Możliwości zastosowania oraz korzyści wynikające 

z technologii Activ-Polymer® wykraczają znacznie 

poza standardowe formaty opakowań. Istnieje 

możliwość stworzenia aktywnych środków adsorp-

cyjnych dla każdej formy produktów takich, jak  

inhalatory lub medyczne środki pomocnicze. 

Dzięki technologii odlewania ciśnieniowego kom-

pozyt można wykonać w dowolnym kształcie. 

Indywidualne tworzenie opakowań funkcyjnych 

nie ma ograniczeń.

 

Wewnętrzna powłoka CSP
Nieprzepuszczalna izolacja

Wewnętrzna powłoka pochłaniająca wilgoć zapewnia 
optymalną ochronę przed wilgocią

Wewnętrzna powłoka CSP 
pochłaniająca wilgoć

Przedo-
stająca się 
wilgoć

Puszka 
standardowa

Puszka 
CSP

Saszetka 
pochłaniająca wilgoć

Kompozyt Actiiv-Polymer® 

składa się z dwóch polimerów 

oraz aktywnego komponentu.

Technologia Activ-Polymer®

umożliwia kontrolę wewnętrznego 

klimatu opakowania w celu ochrony 

produktu. Aktywne cząsteczki za- 

warte w kompozycie umożliwiają 

adsorpcję wilgoci, tlenu lub zapachu 

oraz uwalnianie substancji zapa-

chowych oraz biocydów przeciwko 

bakteriom. 
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Saszetki pochłaniające wilgoć 
dla przemysłu motoryzacyjnego

TROPACK oferuje dostosowane rozwiązania dla 

mobilnych oraz stacjonarnych urządzeń klimaty- 

zacyjnych w pojazdach (samochody osobowe, 

ciężarowe, autobusy, lekkie samochody ciężarowe), 

przemyśle oraz obiektach mieszkalnych, w celu 

skutecznego kontrolowania oraz usuwania 

problemów związanych z wilgocią w systemach 

chłodzenia.

Zastosowanie saszetek pochłaniających 
wilgoć TROPACK umożliwia:

 uniknięcie korozji

 podwyższenie niezawodności

 ochronę elementów zabudowy

To zabezpieczenie zwiększa żywotność  
systemu.

Dzięki własnemu parkowi maszynowemu firma 

TROPACK rozwija indywidualne rozwiązania  

dostosowane do potrzeb klientów. Analizę projektu 

zabezpiecza nowoczesne wyposażenie kontrolno-

pomiarowe.

Wymiary saszetek pochłaniających wilgoć od-

powiadają specyfikacji klienta. Istnieje możliwość 

wyprodukowania saszetek o szerokości od 30 do 

150 mm oraz formatów specjalnych.

Zalety zastosowania saszetek pochłaniających 
wilgoć TROPACK w przemyśle motoryzacyjnym  
są różnorodne:

 wysoka wytrzymałość materiału saszetek

 bardzo wysoka wytrzymałość rękawa foliowego 

w porównaniu ze szwem czterostronnym

 właściwości filtrujące dla systemu chłodzenia

 bardzo niewielkie koszty zabudowy oraz obsługi

 dopuszczenie dla środków chłodniczych R134a 

oraz HFO-1234yf

Do produkcji saszetek stosowane są, w zależności 

od wytycznych, specjalne włókniny o wysokiej  

wytrzymałości w różnorodnych wersjach wykonania  

oraz o różnym ciężarze. Jako środki adsorpcyjne 

stosowane są wypróbowane oraz dopuszczone  

do użytku w przemyśle motoryzacyjnym sita mole- 

kularne (Rejestracja w IMDS [pol. Międzynarodowy 

system danych materiałowych]).

Saszetki pochłaniające wilgoć 

TROPACK zawierają wypróbowane 

oraz dopuszczone do użytku w 

przemyśle motoryzacyjnym sita 

molekularne (zarejestrowane w 

IMDS [pol. Międzynarodowy  

system danych materiałowych]), 

jako środki adsorpcyjne.

Materiał saszetek oraz środki 

pochłaniające wilgoć są chemicz- 

nie obojętne oraz nie wchodzą 

w reakcję z powierzchniami ze-

wnętrznymi.
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Zastosowanie jest proste, ponieważ można je 

umieścić na podłodze w narożnikach kontenera 

lub powiesić na hakach na wysokości dwóch 

trzecich kontenera. Dostępne są również od- 

powiednie siatki.

Saszetki zbudowane są z Tyvek® oraz podlegają 

zgrzewaniu. Ekstremalnie odporny materiał z 

włókien poliolefinowych jest szczególnie trwały. 

Bardzo gęste ułożenie włókien poliolefinowych 

czyni saszetki pyłoszczelnymi, mają one odporną 

na zużycie i niemechacącą się powierzchnię oraz 

są chronione przed wysoką temperaturą.

Saszetki oznaczone są pojedynczo za pomocą 

wskazania ostrzegawczego w 4 językach „nie 

spożywać”. Istnieje możliwość nadruku innych 

wskazań, np. znaku firmowego.

Saszetki pochłaniające wilgoć TROPAsorb® 

zostały stworzone specjalnie do zastosowania 

w kontenerach frachtowych, w celu ochrony 

towarów przed oddziaływaniem wilgoci podczas 

transportu. Saszetki o wadze 200 g adsorbują 

duże ilości wilgoci, chroniąc w ten sposób ma- 

szyny, towary w pojemnikach blaszanych lub  

elementy stalowe przed korozją oraz zabezpie- 

czając produkty spożywcze przed zepsuciem. 

Saszetki pochłaniające wilgoć TROPAsorb®  

zawierają specjalnie stworzoną oraz opaten- 

towaną mieszankę adsorpcyjną (wapń, chlorek, 

wermikulit) przeciwko „deszczowi kontenero- 

wemu”, który powstaje w postaci kondensatu  

w dużych kontenerach stalowych wskutek zmian 

temperatury oraz klimatu podczas długich trans- 

portów morskich. Zastosowanie zabezpieczenia  

przed takimi zmiennymi warunkami, również 

podczas transportu lądowego, samochodami 

ciężarowymi lub transportu kolejowego oraz 

długiego składowania ma swoje uzasadnienie. 

Wymiary saszetek pochłaniających wilgoć dla 

kontenerów wynoszą 13 x 28 cm. Ich ilość jest 

zależna od wielkości kontenera; typowy kontener  

z blachy falistej o długości 20 stóp wymaga za- 

stosowania 32 saszetek pochłaniających wilgoć.

Saszetki pochłaniające wilgoć TROPAsorb® mogą 

adsorbować oraz zamknąć wilgoć do 160% 

ich wagi (przy 20°/90% wilgotności względnej). 

Takie skuteczne zabezpieczenie frachtu pomaga 

uniknąć kosztownych wysyłek zwrotnych.

Materiał wypełnienia Wapń chlorek wermikulit

Waga g 200 +/- 10%

Wymiary mm 130 x 280

Saszetki pochłaniające wilgoć  

dla kontenerów TROPAsorb®

wypełniane są specjalną, opaten- 

towaną mieszanką adsorpcyjną 

(wapń chlorek wermikulit) przeciw- 

ko „deszczowi kontenerowemu”. 

Saszetki oraz środek pochłaniający 

wilgoć umożliwiają bezpieczny 

kontakt z produktami spożywczymi 

oraz nie stanowią zagrożenia.

TROPAsorb®  Krzywa adsorpcji
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Saszetki pochłaniające wilgoć 
dla kontenerów
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Opakowania dla transportu morskiego

Folie izolacyjne TROPACK Jednostka Tropac® III Tropac® IV Clear®

Materiał
Polietylen HD/LDPE
Aluminium Poliestr

µm
 
12

 
7

 
Folia 
kompozytowa

Masa powierzchniowa DIN 53104
Grubość DIN EN ISO 527-3

g/m2 
µm

125
100

110
100

90
92

Wytrzymałość na rozrywanie DIN 53455
wzdłużnie
poprzecznie

N/15 mm
N/15 mm

>55
>55

>55
>50

 
>45 
>45

Siła rozrywająca spoinę zgrzewu 
DIN EN ISO 527-3 N/15 mm >30 >30 >45

Zakres temperatur 
zastosowania °C –40 to +60 –40 to +60 –30 to +60

Paroprzepuszczalność
DIN 53122 Część 2 g/m²/d <0.02 <0.02 <0.05

Odporność na oddziaływanie oleju 
FED-STD-101/3015 tak tak tak

Dopuszczenie wojskowe 
TL 8135-0003-1
MIL-PRF 131 K+ DIN 55531-1

+
+

+
+

nie znajduje się  
w normie

Długość rolki
Szerokość rolki

m
cm

100
100/125/150
+ szerokości  
specjalne

100
100/125/150
+ szerokości       
specjalne

100
100/125/150
+ szerokości  
specjalne

TROPACK poleca dwa warianty materiału dla 
folii izolujących:

Folia polietylenowa jako opakowanie standardowe 

dla czasu transportu oraz składowania do maks. 

1 roku. Konieczną ochronę gwarantuje folia o 

grubości 200 µm o maks. przepuszczalności pary 

wodnej 0,5 g/m2 w ciągu 24 godzin oraz 23 °C/

85% wilgotności względnej (patrz DIN 55122).

Kompozytowa folia z aluminium TL 8135-0003 

jako opakowanie długoterminowe dla czasów 

transportu oraz składowania od 1 roku do 5 lat; 

towar chroniony jest zgrzewany.

Produkty

Tropac®III – dla podwyższonych wymagań o 

zwiększonej wytrzymałości na rozrywanie oraz 

odporności na przebijanie.

Tropac® IV – dla pośrednich wymagań o dobrej 

wytrzymałości na rozrywanie oraz odporności  

na przebijanie. Odpowiada aktualnym standardom 

wojskowym MIL oraz technicznym warunkom 

dostawy [niem. Technische Lieferbedingungen (TL)].

Clear® – zgrzewalna przezroczysta folia kom-

pozytowa z modyfikowanej folii z tworzywa  

sztucznego, możliwość łączenia z Tropac®  III 

oraz Tropac®  IV.

„Klimatyzowane opakowanie” 

chroni towary zagrożone rdzą 

w czasie transportu morskiego, 

wysyłki w rejony polarne lub 

tropikalne oraz podczas długiego 

czasu składowania.

Towar jest zgrzewany wraz  z 

obliczoną ilością jednostek po-

chłaniających wilgoć w folię 

paroizolacyjną Tropac® (kompozyt 

aluminium lub polietylen).

Towary zagrożone rdzą wysyłane w rejony polarne 

oraz tropikalne, transportowane drogą morską 

oraz składowane przez długi czas należy zabez- 

pieczyć za pomocą „klimatyzowanego opakowania”. 

Towar pakowany jest w zgrzewaną paroizolacyjną 

folię Tropac®  (kompozyt aluminium lub polietylen), 

która separuje go hermetycznie od powietrza 

zewnętrznego. Wewnętrzną atmosferę trwale 

zabezpiecza odpowiednio obliczona ilość jednostek 

pochłaniających wilgoć TROPAgel®  poniżej 50% 

wilgotności względnej; adsorbuje ona wilgoć 

resztkową w opakowaniu. 

Każdy typ folii cechuje się różną przepuszczal- 
nością pary wodnej, dlatego należy uwzględnić 
podczas obliczania przepuszczaną ilość wilgoci 
- patrz DIN 55474. Należy uwzględnić nastę- 
pujące punkty:

 przekraczane strefy klimatyczne 

 czas trwania transportu oraz/lub składowania

 przepuszczalność pary wodnej folii

 powierzchnia zewnętrzna opakowania w m2  

 (wszystkie 6 stron)
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Materiał izolacyjny TROPACK jest paroszczelny 

oraz nie przepuszcza tłuszczu, jest elastyczny,  

odporny na przetarcia oraz niepleśniejący, możliwy 

do zgrzewania po matowej stronie. Folie izolacyjne 

Tropac® są dostępne również w postaci rękawa, 

worka płaskiego lub wkładu skrzynkowego.

Połączenie folii izolacyjnej oraz saszetki pochłania-

jącej wilgoć to najbardziej ekonomiczne rozwiązanie 

dla opakowań dla transportu morskiego, ponieważ 

można je optymalnie dopasować. Niewielki ciężar 

oraz nakłady związane z konserwacją oraz odkon-

serwowywaniem umożliwiają obniżenie kosztów 

frachtu.

Opakowanie za pomocą stałej folii izolacyjnej

Jako paroszczelne opakowanie dla małych części 

mogą służyć pojemniki blaszane ze stałą warstwą 

izolacyjną, która z powodzeniem zapobiega prze- 

dostawaniu się wilgoci z powietrza.

„Spakowana” wilgoć z powietrza pochłaniana jest 

przez dopakowane saszetki, przy czym należy 

zwrócić uwagę na temperaturę w przestrzeni 

opakowania. W celu osuszenia 200 l powietrza 

w opakowaniu (pusty pojemnik) potrzebne są na 

każdy litr ok 1-2 g środka pochłaniającego wilgoć. 

Przeważnie stosuje się żel krzemionkowy.

Folie izolacyjne TROPACK są paro- 

szczelne oraz nie przepuszczają 

tłuszczu, są elastyczne, odporne 

na przetarcia oraz niepleśniejące, 

możliwe do zgrzewania.

Połączenie folii izolacyjnej oraz 

saszetek pochłaniających wilgoć 

to najbardziej ekonomiczne roz-

wiązanie dla transportu morskiego,  

ponieważ można je odpowiednio 

dopasować do transportowanego 

ładunku.
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Tabletki oraz kapsułki pochłaniające wilgoć 

Tabletki pochłaniające wilgoć TROPACK stoso- 

wane są w wysokiej jakości urządzeniach techniki 

pomiarowej, regulacyjnej oraz innych czułych 

urządzeniach optycznych, jak i elektronicznych 

(w szczególności w technice wojskowej) w celu 

ochrony przed wilgocią, korozją oraz pleśnią. 

Kapsułki pochłaniające wilgoć, dzięki ich wielu 

dostępnym typom, specjalnym rozmiarom oraz 

wersjom, przeznaczone są w szczególności do 

ochrony produktów farmaceutycznych.

Kondensujące pod wpływem wahań temperatury 

cząsteczki wilgoci resztkowej, znajdującej się w 

urządzeniu oraz wilgoci, przedostającej się wskutek 

występowania nieszczelności, są adsorbowane.  

Funkcja oraz gotowość do zastosowania pozo- 

stają nienaruszone. W celu zagwarantowania  

optymalnej skuteczności należy spełnić następujące 

wymagania: zamknąć szczelnie podzespoły oraz 

przejścia. Wszystkie części muszą być czyste, 

suche oraz nie mogą zawierać wilgoci resztkowej. 

(Części z tworzywa sztucznego mogą zawierać 

wilgoć resztkową 3-5%).

Obudowy kapsułek oraz tabletek pochłaniających 

wilgoć składają się przeważnie z nowoczesnych 

tworzyw sztucznych takich, jak kopolimer akrylo- 

nitrylu. Jako pokrywki stosowany jest papier lub 

włóknina, w celu umożliwienia dyfundowania wilgoci 

z powietrza. Częściowo stosuje się papierki lakmu- 

sowe jako wskaźniki.

Wypełnienie aktywnym środkiem pochłaniającym 

wilgoć - przeważnie żelem krzemionkowym (dwu-

tlenek krzemu - SiO2) odbywa się według celu 

zastosowania oraz wytycznych klienta. Stosuje się 

również sita molekularne. Charakteryzują się one 

zdolnością do szczególnie szybkiego pochłaniania 

oraz niewielkim pyleniem. 

Kapsułki oraz tabletki pochłaniające wilgoć 
konfekcjonowane są w hermetycznych opako- 
waniach ochronnych tak, aby nie straciły one 
swojej funkcjonalności podczas transportu 
oraz składowania.

 standardowe opakowanie kapsułek pochłania-

jących wilgoć: torebka z foli polietylenowej o 

grubości 0,2 mm z wskaźnikiem.

 paroszczelne worki z nieprzezroczystej alumi-

niowej folii kompozytowej (TL 8135-0003) ze  

wskaźnikiem wilgotności wewnętrznej (moż- 

liwość sprawdzenia tylko przy otwartym worku).

 standardowe opakowanie tabletek po-

chłaniających wilgoć: przezroczyste saszetki  

opakowaniowe z folii kompozytowej o bardzo 

wysokiej paroszczelności zgodnie z MIL-B22191, 

typ I oraz w puszkach zgodnie z TL 4440-0007.

Wszystkie dane dotyczące norm Federalnych Sił 

Zbrojnych Niemiec [niem. Bundeswehr] bazują na 

aktualnie obowiązujących wydaniach.

Do tabletek pochłaniających wilgoć stosowane 

są specjalne, nakręcane oraz paroszczelne tulejki 

ochronne, które są wykonane z przezroczystego 

polistyrenu, zgodnie z TL 4440-0007. Istnieje 

możliwość dodatkowego opakowania w puszce 

aluminiowej. Tylko nieuszkodzone oraz nieotwarte 

opakowanie zbiorcze oraz wysyłkowe gwarantują 

pożądane właściwości kapsułek oraz tabletek. 

Tabletki oraz kapsułki  

pochłaniające wilgoć TROPACK 

stosowane są w wysokiej jakości 

urządzeniach techniki pomiarowej 

i regulacyjnej oraz innych czułych 

urządzeniach optycznych i elek- 

tronicznych (w szczególności w 

technice wojskowej).

W ten sposób aparatura o wysokiej 

czułości jest skutecznie chroniona  

przed szkodliwymi skutkami od- 

działywania wilgoci takimi, jak 

korozja oraz pleśń.
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Wymiar nominalny np. 100 oznacza pustą objętość urządzenia o wartości maks. 100 dm3. Tabletki pochłaniające wilgoć 
TL 4440-0007 wkręcone są szczelnie w tulejki ochronne. Tabletka oraz tulejka zabezpieczone są czerwoną taśmą klejącą. 
Wagi objęte są tolerancją +/- 10%. 

Program dostaw

lp. Nr artykułu 
NATO nr partii

Opisy Wymiary: długość 
zabudowy w mm

Tabletki pochłaniające wilgoć dla urządzeń mechaniki precyzyj- 
nej oraz optyki według VG 95 239 z czarnego polistyrenu z 
okienkiem inspekcyjnym oraz wskaźnikiem wilgoci dla 40% 
wilgotności względnej w części górnej tabletki

1 4440-12-158-5262 Wymiar nominalny 2,5 - 15 (przezroczysty)
Waga: M16 x 1,5: Wypełnienie: 0,35 g Sito molekularne

15

2 4440-12-158-5263 Wymiar nominalny 5 - 25 (przezroczysty)
Waga: M16 x 1,5: Wypełnienie: 0,7 g Sito molekularne

24

3 4440-12-158-5264 Wymiar nominalny 10 - 50 (przezroczysty)
Waga: M16 x 1,5: Wypełnienie: 1,5 g Sito molekularne

50

4 4440-12-175-4087 Wymiar nominalny 10 - 17 (przezroczysty)
Waga: M24 x 1,5: Wypełnienie: 1,7 g Sito molekularne

17

5 4440-12-175-4086 Wymiar nominalny 25 - 16 (przezroczysty)
Waga: M36 x 1,5: Wypełnienie: 3,5 g Sito molekularne

16

6 4440-12-158-5265 Wymiar nominalny 25 - 35 (przezroczysty)
Waga: M24 x 1,5: Wypełnienie: 3,5 g Sito molekularne

35

7 4440-12-158-5429 Wymiar nominalny 50 - 70 (przezroczysty)
Waga: M24 x 1,5: Wypełnienie: 7 g Sito molekularne

70

8 4440-12-154-7226 Wymiar nominalny 100 - 45 (przezroczysty)
Waga: M36 x 1,5: Wypełnienie: 14 g Sito molekularne 

45

Kapsułki pochłaniające wilgoć z tworzywa sztucznego 
(pojemnik cylindryczny) z porowatą pokrywką z kartonu, 
niepodlegające regeneracji

9 HKS000001 Kapsułki KA 0,4 +/- 10%
Wypełnienie: 0,5 g Żel biały

12.7 
9

Ø 
wysokość

10 HKS000101 Kapsułki KA 1,25 
Wypełnienie: 1,25 g Żel biały

20
10

Ø 
wysokość

11 HKS000003 Kapsułki KA 3 
Wypełnienie: 3 g Żel biały

29 
10

Ø 
wysokość

12 HKS000301 Kapsułki KO 0,65 
Wypełnienie: 0,65 g Żel pomarańczowy

15 
10

Ø 
wysokość

13 HKS000300 Kapsułki KO 3 
Wypełnienie: 3 g Żel pomarańczowy

29 
10

Ø 
wysokość

14 HKS000302 Kapsułki KO 4 
Wypełnienie: 4 g Żel pomarańczowy

31 
10

Ø 
wysokość

15 HKS000031 Kapsułki KO 27 
Wypełnienie: 27 g Żel pomarańczowy

61.5 
20

Ø 
wysokość

16 HKS000401 Kapsułki KM 1 
Wypełnienie: 1 g Sito molekularne

13.9 
17.3

Ø 
wysokość

Tabletki pochłaniające wilgoć z tworzywa 
sztucznego lub metalu Różne kształty oraz 
wypełnienia, częściowo wymienialne

17 4440-12-140-2234 Tabletka P1: Wypełnienie: 5 g; ø 11, 
2 szt. na opakowanie

15 
8.2

Ø 
wysokość

Wagi wypełnienia tabletek oraz 

kapsułek pochłaniających wilgoć 

mogą wahać się w zależności 

od wagi nasypowej środka po-

chłaniającego wilgoć.

Istnieje możliwość stworzenia tabletek oraz kapsułek pochłaniających wilgoć według wymagań 

specjalnych oraz w indywidualnych wersjach wykonania przy określonej ilości zamówienia. 
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Środki opakowaniowe

Wskaźniki wilgoci

wskazują - w połączeniu z pochłaniaczami wilgoci 

- klimat w opakowaniu ewent. stopień wilgotności. 

Składają się ze specjalnego chłonnego papieru, 

impregnowanego za pomocą skoncentrowanego 

roztworu chlorku kobaltu II. Liczby w impregnowa- 

nych powierzchniach wskazują wilgotność względną 

poprzez zabarwienie od koloru niebieskiego po- 

przez fioletowy do koloru różowego. Zmniejszanie się

wilgotności powietrza powoduje odpowiednio zmia-

nę zabarwienia. Wskaźniki wilgotności znajdują się 

w osłonie izolacyjnej lub są elementem składowym 

okienka inspekcyjnego. Poprawne zastosowanie 

opakowań eksportowych wraz z użyciem środków 

pochłaniających wilgoć pozwala w krótkim czasie 

oraz w zakresie normalnych temperatur obniżyć 

wilgotność względną poniżej 20%. Wskaźniki 

wilgoci wskazują wtedy  30% na niebiesko. W innym 

przypadku należy sprawdzić opakowanie pod 

względem nieszczelności, zbyt małej ilości środ-

ków pochłaniających wilgoć lub zbyt wilgotny towar. 

Wskaźniki wilgoci są małe, proste w budowie oraz 

korzystne cenowo. Przy temperaturze kontrolnej 

2 °C (+/- 2 °C) dopuszczalna tolerancja wynosi  

+/- 5 % wilgotności względnej. Tym samym odpo- 

wiadają one technicznym warunkom dostawy 

Federalnych Sił Zbrojnych Niemiec [niem. Tech-

nische Lieferbedingungen der Bundeswehr (TL)] 

6685-0003, Wydanie 4. W przypadku transportu 

w obszary o ekstremalnych warunkach klimatycz-

nych zmiana zabarwienia przy temperaturze 

wyższej niż 20 °C odbywa się później, poniżej 

tej temperatury - szybciej. Odchylenia wynoszą 

ok. 2,5 % wilgotności względnej na każde 5 °C 

powyżej względnie poniżej 20 °C.

Koperty do specyfikacji zawartości przesyłki

chronią dokumentację wysyłki przed brudem, 

pyłem oraz wilgocią. Mocowane są za pomocą 

samoprzylepnej strony na opakowaniu. Koperty 

dostępne są również w kolorze czerwonym jako 

„Frontlader". 

Rozmiar I      dla dokumentacji w formacie DIN A6 

Rozmiar II     dla dokumentacji w formacie DIN A5 

Opis specyfikacji zawartości przesyłki stworzony  

jest w ośmiu językach: niemiecki, angielski, fran-

cuski, portugalski, hiszpański, arabski, chiński, 

rosyjski. Pozostałe języki dostępne są na zapytanie.

Tabliczki specyfikacji zawartości przesyłki

przybijane są do skrzyń transportowych oraz 

opisane w 10 językach.

Małe          dla dokumentacji w formacie A6,        

          z lub bez wybrania dla papieru. 

Duże            dla dokumentacji w formacie A5, 

           z wybraniem dla papieru.

 

Wskaźniki wilgotności znajdują się 

w osłonie izolacyjnej lub są ele-

mentem składowym okienka  

inspekcyjnego. Poprawne zasto-

sowanie opakowań eksportowych 

wraz z użyciem środków po-

chłaniających wilgoć pozwala w 

krótkim czasie oraz w zakresie 

normalnych temperatur obniżyć 

wilgotność względną poniżej 20%.
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Ulotki oraz tabliczki ostrzegawcze

dla środków pochłaniających wilgoć II VG 95604,  

wykonane z papieru, powierzchnia odprowadza-

jąca wodę, samoprzylepna strona tylna.  

Kolor: czerwony RAL 3000 

Rozmiar nominalny 1
Wymiary: 34x74 mm, papier. 

Nr wysyłki: 7690-12-140-6350 

Rozmiar nominalny 2 
Wymiary: 52x100 mm, papier.

Nr wysyłki: 7690-12-140-6351

Rozmiar nominalny 3 
Wymiary: 74x148 mm, papier.

Nr wysyłki: 7690-12-140-6352

Kratki wentylacyjne oraz pokrywki inspekcyjne

eliminują w przypadku dużych opakowań ryzyko  

przedostania się pary wodnej przez folię izolacyjną  

oraz zapewniają wyrównaną cyrkulację powietrza. 

W zależności od wielkości opakowania należy 

zastosować dwie lub więcej kratek wentylacyjnych, 

najlepiej w górnym obszarze.

Pokrywka inspekcyjna umożliwia dokonanie  

sprawdzenia zawartych w opakowaniu wskaź-

ników wilgoci. 

Wskaźniki przechyłu

wskazują, czy dotrzymano takich przepisów wysyłki, 

jak „transportować poziomo” lub „nie przechylać”. 

Są one mocowane bezpośrednio na opakowaniu 

za pomocą samoprzylepnej strony. Przednia stro-

na z czerwonego tworzywa sztucznego składa się 

z komory w kształcie skierowanego do góry grotu 

strzałki, która jest oddzielona metalową taśmą 

oraz przechodzi ku dołowi w dwie okrągłe, wypeł-

nione niebieskimi ziarnami komory. Aktywacja 

wskaźnika odbywa się poprzez usunięcie meta-

lowej taśmy. 

W przypadku przechylenia towaru, ziarenka prze-

sypują się z położenia wyjściowego do góry w 

grot strzałki, a następnie zatrzymywane są tam 

przez samoprzylepną stronę tylną. Nieodwracal-

ne wskazanie umożliwia prowadzenie optymalnej 

kontroli. Ze względów bezpieczeństwa należy 

stosować więcej wskaźników, w celu wykluczenia  

błędów funkcji oraz konieczności wymiany. 

Dołączona tabliczka ostrzegawcza wskazuje 

personelowi transportującemu oraz odbiorcy na 

zastosowanie oraz sposób działania wskaźnika 

przechyłu.

Kratki wentylacyjne małe 

130  x  130  mm duże

180  x  180  mm 

Pokrywki inspekcyjne małe

130  x  180  mm duże

180  x  250  mm 

Wskaźniki przechyłu TROPACK 

wskazują, czy dotrzymano takich 

przepisów wysyłki, jak „trans-

portować poziomo” lub „nie 

przechylać”. Są one mocowane 

bezpośrednio na opakowaniu za 

pomocą samoprzylepnej strony 

tylnej.
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Środki opakowaniowe

Shockwatch® 

Shockwatch®, jako niezawodny „Body-guard” dla

delikatnych towarów transportowych, czyni również 

takie uszkodzenia widocznymi, które na pierwszy 

rzut oka nie są rozpoznawalne. Wskaźnik ten 

niezawodnie sygnalizuje poddanie frachtu dużym 

wstrząsom oraz niedotrzymanie zdefiniowanych 

przepisów dotyczących obchodzenia się z towarem. 

Shockwatch® to silnie przylegająca naklejka z 

miniaturową rurką szklaną, która w niewidocznym 

obszarze zawiera czerwoną ciecz. Obchodzenie się 

z towarem niezgodnie z określonymi wskazaniami 

powoduje trwałe zabarwienie rurki na czerwono.

Wskaźnik naklejany jest na opakowanie przed 

wysyłką wraz z naklejką ostrzegawczą o wskaza-

niach dotyczących obchodzenia się z towarem. 

Osoba odpowiedzialna za fracht kwituje jego stan. 

Przy odbiorze następuje udokumentowanie stanu 

wskaźnika - uruchomiony, brakujący lub nienaruszo-

ny. Każdy Shockwatch® posiada własny numer 

seryjny, który również podlega udokumentowaniu. 

Wysyłki ze wskaźnikami transportowymi  

Shockwatch® traktowane są przez spedytorów 

z całego świata z największą starannością. 

Zamówienie ilości od 1600 sztuk umożliwia  

- przy przejęciu kosztów wytworzenia filmu -  

umieszczenie indywidualnego nadruku. 

Wskaźnik: 

nieprzekupny 

strażnik Państwa 

towaru.

Shockwatch® , jako niezawodny 

„Body-guard” dla delikatnych 

towarów transportowych, odkrywa 

również takie uszkodzenia, które 

na pierwszy rzut oka nie są 

rozpoznawalne. Wskaźnik ten 

niezawodnie sygnalizuje poddanie 

frachtu dużym wstrząsom oraz 

niedotrzymanie zdefiniowanych 

przepisów dotyczących obcho-

dzenia się z towarem.
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Środki adsorpcyjne TROPACK 

przechowują wilgoć za pomocą 

sił fizycznych w ciasnych pustych 

przestrzeniach struktury, które 

mają postać warstw, porów oraz

kanałów. Środki adsorpcyjne 

nie rozpuszczają się w wodzie. 

Po podgrzaniu oddają one 

zmagazynowaną wilgoć z 

powrotem do otoczenia. Środki 

pochłaniające wilgoć TROPACK 

można wielokrotnie regenerować, 

bez utraty ich skuteczności.

Środki adsorpcyjne

Żel krzemionkowy 
to ważny środek adsorpcyjny dla wilgoci z  

powietrza w formie nieregularnie granulowanej 

oraz porowatej postaci kwasu krzemowego. 

Powstaje on w wyniku kontrolowanej reakcji 

chemicznej szkła wodnego oraz kwasu siarko- 

wego, jako dwutlenek krzemu z bardzo dużą 

zawartością SiO2. Żel krzemionkowy nie emituje 

par, jest całkowicie bezzapachowy oraz nie 

wchodzi w reakcję z metalami. Duża wewnętrzna 

powierzchnia z najmniejszymi porami umożliwia 

adsorpcję wody do ok. 36% wagi własnej. Żel 

krzemionkowy dostępny jest jako biały żel lub  

żel wskaźnikowy.

Wąskoporowaty żel biały
to żel krzemionkowy służący intensywnego  

osuszania. Pochłanianie pary wodnej wynosi 

ok. 15 ułamków wagowych przy 20% wilgotności 

względnej, ewent. 25 ułamków wagowych przy 

40% wilgotności względnej.

 ziarnistość 0,2–1 mm – do utrzymania

suchości powietrza między zgrzanymi szybami 

izolacyjnymi oraz dla tabletek oraz kapsułek 

pochłaniających wilgoć. Najdrobniejsze żele 

o wysokiej czystości stosowane są przy

 aromatyzerach, w celu utrzymania płynności  

chemikaliów oraz farmaceutyków, jak równie 

w przemyśle kosmetycznym.  

 ziarnistość 1–2 lub 2–3 mm – dla filtrów masek 

gazowych, w przemyśle szkła izolacyjnego, do 

osuszania płynów oraz środków chłodniczych. 

 ziarnistość 1–3 mm – uniwersalny typ do osu-

szania powietrza oraz gazów w mniejszych 

urządzeniach, jak również do osuszania środ- 

ków chłodniczych. 

 ziarnistość 2–5 mm – duża wydajność adsorp-

cyjna przy niskiej utracie ciśnienia do osuszania 

gazów (etan, etylen, butan, chlor, gaz ziemny, 

metan, chlorek metylu, dwutlenek siarki, azot 

oraz wodór).

Żel wskaźnikowy

Żel biały

Tlenek glinu

Sito molekularne

Szerokoporowaty żel biały 
pochłania wodę w postaci ciekłej. Stosowany jest  

tam, gdzie woda może wystąpić w strumieniu gazu  

lub powietrza. Służy on jako żel buforowy oraz 

umieszczony jest przed żelem wąskoporowatym. 

Żel wskaźnikowy pomarańczowy 
to biały żel ze wskaźnikiem wilgoci, który jest wolny 

od metali ciężkich oraz szczególnie przyjazny 

środowisku. W stanie aktywnym do napełnienia 

ok. 6 ułamków wagowych wody jest pomarań- 

czowy; wraz z wzrastającym poborem wody 

zabarwia się na biało. Całkowita zdolność adsorp- 

cyjna wynosi ok. 23 ułamków wagowych przy 40%  

wilgotności względnej. Zaletą w stosunku do białe-

go żelu jest możliwość optycznej kontroli stanu 

nasycenia.

Sita molekularne
są to syntetycznie uzyskane zeolity z równomierną 

średnią porów oraz krystaliczną budową. Stoso- 

wane są szczególnie podczas intensywnego 

osuszania. Niezależnie od wilgotności względnej 

pochłaniają one 18-22 ułamków wagowych pary 

wodnej. Sita molekularne cechują się bardzo małą 

objętością własną oraz optymalnymi właściwo-

ściami pochłaniania.

Tlenek glinu 

minerał iłowy (najważniejszy składnik: 60-80% 

montmorylonit) o wysokich właściwościach pochła- 

niania wody oraz pęcznienia. Kolor od szarego/

ciemnoszarego do czerwonawego. W stanie 

aktywnym, tlenek glinu w zależności od jakości 

może pochłonąć 19 ułamków wagowych przy 

40% wilgotności względnej. Materiał może zostać 

ponownie aktywowany przy temperaturze 150 °C.
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Produkty, materiały, korzyści dla klienta

TROPACK Systemy pakowania GmbH oferuje  

szeroki asortyment saszetek pochłaniających 

wilgoć z wysokoaktywnym środkiem TROPAgel® 

oraz spokrewnionymi produktami wraz z folią 

izolacyjną oraz środkami opakowaniowymi. 

To gwarantuje klientom bezpieczeństwo oraz 

korzyści finansowe:  

 optymalizacja czasu transportu

 prostsze opakowania 

 redukcja reklamacji/obniżenie składek ubezpie-

czeniowych/brak wyłączeń ryzyka 

 brak szkód transportowych oraz magazynowych

spowodowanych wilgocią 

 regeneracja oraz przyjazna środowisku utylizacja 

pochłaniaczy wilgoci (odpady komunalne) 

Program obliczeniowy

W celu określenia ilości jednostek pochłaniających 

wilgoć potrzebnych do zrealizowania projektu 

transportowego oraz/lub magazynowania firma 

TROPACK stosuje stworzony przez nią program 

obliczeniowy. Jest on dostępny dla klientów na 

zapytanie.

Formaty specjalne

Firma TROPACK dostarcza saszetki, tabletki 

oraz kapsułki pochłaniające wilgoć, jak również 

folie izolacyjne dostosowane do projektu według 

indywidualnych wymagań klienta, również w spe- 

cjalnych wersjach wykonania.

Normy i dopuszczenia

Produkty TROPACK odpowiadają wymaganiom 

DIN 55473, Wydanie 10/2008 oraz są opatrzone 

znakiem DIN 5B004. Środki pochłaniające wilgoć 

spełniają właściwe przepisy Ustawy o ochronie  

zdrowia Republiki Federalnej Niemiec oraz Amery- 

kańskiej Agencji ds. Żywności i Leków [ang. US 

Food & Drug Administration (FDA)].

Nadruk

Saszetki pochłaniające wilgoć TROPACK są 

standardowo oznaczone według DIN 55473, 

alternatywnie za pomocą wskazania ostrzegaw-

czego „nie spożywać” w językach: niemieckim, 

angielskim, francuskim oraz hiszpańskim. Istnieje 

możliwość wykonania nadruku znaku firmowego 

oraz informacji specyficznych dla klienta. 

Efektywność oraz ochrona środowiska

Środki pochłaniające wilgoć TROPACK można 

wielokrotnie regenerować, bez utraty ich skutecz-

ności. Odbywa się to poprzez ich podgrzanie do 

odpowiedniej temperatury:

Żel krzemionkowy  150 ° C

Tlenek glinu  150 ° C

Sita molekularne  300 ° C do 400 ° C 

Żel wskaźnikowy  maks. 120 ° C  

W przypadku saszetek pochłaniających wilgoć 

należy uwzględnić odporność temperaturową 

materiału saszetki. Z reguły jest to temperatura 

regenerowania.

Doradztwo

Niniejsza broszura zawiera ogólnie informacje 

służące do wstępnej orientacji. Zastosowanie 

saszetek pochłaniających wilgoć musi odbyć się 

zgodnie z konkretnymi warunkami oraz używanymi 

materiałami. Zespół doradczy firmy TROPACK 

chętnie udzieli Państwu pomocnych informacji.

Wszystkie dane odpowiadają obowiązującym 

przepisom oraz aktualnemu stanowi techniki  

i rozwoju. Nie stanowią one podstawy do gwaran-

cji oraz do formułowania roszczeń wobec firmy 

TROPACK. Zmiany wprowadzane są bez szczegól- 

nych wskazań. 

TROPACK nie ponosi odpowiedzialności za to, że 

oferowane produkty lub receptury i procesy mogą 

być wykorzystywane w sposób wolny od krajowych 

oraz zagranicznych praw osób trzecich. Ogólne 

warunki sprzedaży obowiązują wszystkie produkty 

TROPACK.

Serwis, doradztwo oraz rozwój  

indywidualnych rozwiązań dotyczą- 

cych środków pochłaniających 

wilgoć prowadzone przez firmę 

TROPACK gwarantują klientowi 

korzyści, bezpieczeństwo oraz 

opłacalność.
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Obliczanie ilości jednostek 
pochłaniających wilgoć

Wymagana ilość jednostek pochłaniających 
wilgoć obliczana jest na podstawie DIN 55474 
w następujący sposób:

n = 1/a · (V·b+m·c+A·e·D·t)

n = ilość jednostek pochłaniających wilgoć

a = ilość wody pochłaniana przez daną jednostkę 

odpowiednio do dopuszczalnej wilgotności koń- 

cowej. Przy wilgotności końcowej 

 20% wilgotności względnej a = 3 g 

 40% wilgotności względnej a = 6 g 

 60% wilgotności względnej a = 8 g 

e = współczynnik korekcji, w odniesieniu do 

wilgotności końcowej: dla 20% wilgotności 

względnej wilgotność e = 0,9; dla 40% wilgotności 

względnej wilgotność e = 0,7; dla 60% wilgotności 

względnej e = 0,6 

V = objętość wewnętrzna opakowania w m3 

b = udział wilgoci na każdy m3 powietrza w 

zależności od temperatury oraz wilgotności 

względnej podczas procesu pakowania, np.  

przy 20  ° C oraz 85% wilgotności względnej  

b = 15  g /m3 

m = waga środka higroskopijnego w kg 

c = współczynnik zawartości wilgoci w każdym 

gramie środka higroskopijnego w zależności od 

stanu suchego dla drewna, papieru, kartonu  

A = powierzchnia otuliny izolacyjnej w m2 

D = paroprzepuszczalność dla oczekiwanego 

klimatu w g/m2D. Określenie według DIN 53122 

lub podanie wartości producenta folii izolacyjnych  

t = czas transportu oraz składowania w dniach

Program do obliczania jednostek pochłaniających 

wilgoć TROPACK według DIN 55473 udostępniany 

jest nieodpłatnie klientom na zapytanie. 

Saszetki pochłaniające wilgoć należy umieścić w 

opakowaniu produktu oraz ewentualnie rozmieścić 

je w wielu miejscach. Aż do momentu zastosowania  

saszetki pochłaniające wilgoć muszą być przecho- 

wywane w szczelnie zamkniętym opakowaniu, 

które należy natychmiast zamknąć po ich pobraniu.

Saszetki pochłaniające wilgoć TROPAgel® produ-

kowane są w jednostkach w oparciu o normę 

DIN 55473 ewent. niemieckie standardy wojskowe 

TL 6850-0008 oraz amerykańskie standardy woj-

skowe MIL-D 3464 E. 

Wymaganą ilość jednostek 

pochłaniających wilgoć dla ładun-

ku transportowego oblicza się 

na podstawie współczynników, 

których wartości podstawia się 

do odpowiedniej formuły. Firma 

TROPACK stosuje stworzony przez 

nią program, który udostępnia 

również swoim klientom.
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