MEGKöTJÜK A NEDVESSÉGET ! .....

Vállalat

Technológia

Termékek

Megkötjük a nedvességet !
Szakterületünk az áruk károsodás elleni védelmének biztosítása, mely a szállítás és tárolás
során a nedvességből adódóan léphet fel. Az
áruk széles spektruma – gyógyszer, élelmiszer,
gép, textilia – megvédhető a nedvességből
származó értékvesztéstől páralekötő termékek
szakszerű és megfelelő alkalmazásával.
A nedvesség a gyártók, szállítók és a vevők
részére egyaránt komoly pénzügyi kockázatot
jelent. Elsősorban a csomagolás, szállítás és
raktározás azok a területek, ahol a nem megfelelő körültekintés és elővigyázatosság megbosszulhatja önmagát. A hermetikus csomagolás korántsem elégséges a hatékony védelem
garantálásához.
A többhetes tengeri szállítás során fellépő változó klíma és hőmérsékleti viszonyok párakicsapódáshoz sapódáshoz vezetnek, ami a fémeken
korróziót okoz. Ha nem alkalmazunk megfelelő
védelmet, akkor az áru felületének károsodása,
korlátozott működése, funkcionális hibája, vagy
akár teljesen használhatatlanná válása is előfordulhat.

A kalkulátor a DIN 55474 német szabványon alapul. Fontos, hogy túl kevés páralekötő elhelyezése komoly kockázattal, míg túl sok tasak felesleges kiadásokkal jár. A kalkulátor az ügyfelek számára is hozzáférhető.
A TROPACK Packmittel GmbH páralekötő megoldása megbízható : a biztosítótársaságok fenntartások nélkül kötnek biztosítást a TROPACK által
szakszerűen védett szállítmányokra. Az áru címzettje pedig értékeli, ha az áru épségben ér célba.
A pontosság csak a szállítmány épségben történő
megérkezésekor válik értékké.
Mi megkötjük a nedvességet és nem hagyjuk elillanni! A páralekötésnek időtállóan hatékonynak
kell lennie, mintha a nedvesség nem is lett volna
jelen. Ez jellemzi a TROPACK hozzáállását az áruk
és értékek védelme érdekében.
Ez a kiadvány a javasolt felhasználást, ágazatokat, gyártást, az anyagokat, technológiákat, továbbá széles termékválasztékunkat mutatja be.

A TROPACK-al történő megelőzéssel a kockázat kezelhető. A felhasználás módja és a páramegkötők mennyisége iparáganként, termékenként és rakományonként is változó. Az adott
szállítmány páralekötővel történő védelméhez
a TROPACK saját fejlesztésű kalkulátora nyújt
segítséget, mellyel a szükséges mennyiség akár
egyénileg is kiszámítható.

A kulcsszó : nincs kockázat
A TROPACK mottója így hangzik :
Zéró tolerancia a kockázattal
szemben. Tapasztalattal, technológiával és alkalmazott knowhowval zárjuk ki a szállítás és
tárolás során fellépő nedvességből adódó károkat.
Minden tényezőt és feltételt számításba veszünk az új projektek
elemzésekor.
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A nedvesség mindenhol jelen van.

Sokat teszünk a páralekötőkért
Kevésbé vagy jelentősen, de számos területen
veszélyezteti a nedvesség a termékek széles
skáláját. A fémek felületi korróziója nem egyszerű kozmetikai kérdés. Ha szerszámgépeknél vagy gépalkatrészeknél a mozgó részeket
támadja meg, akkor azok akár használhatatlanná is válhatnak.
A nedvesség továbbá károsíthatja az elektronikus
készülékeket is a notebook-tól az irodai kommunikáción keresztül a komplett számítógép készülékig. Az optikai mérő- és vizsgáló berendezések,
fotó- vagy filmkészítő eszközök ugyanúgy érzékenyen reagálnak a nedvességre, mint a textil, a
bőráru vagy a bútor. Vegyi anyagoknál, gyógyszereknél, nyersanyagoknál és élelmiszereknél is fontos a csomagoláson belüli belső klíma fenntartása
és ellenőrzése.
A TROPACK Packmittel GmbH a megoldások
széles skáláját kínálja, ami igazodik a termékhez,
csomagoláshoz és az egyedi követelményekhez.
A TROPACK-ot ebben a megszerzett know-how,
az alkalmazott technológia, az anyagismeret és a
szakterület elmélyült ismerete segíti. Ezek az eszközök rendelkezésre állnak a felhasználás során.
Minden projektnek vannak kritériumai. A TROPACK
páralekötő tökéletes alapot biztosít ehhez : nem
mérgező, belégzéskor semleges, káros anyagoktól mentes és a felületeke t sem támadja meg. A
maradék nedvességet megköti a csomagoláson
belül anélkül, hogy az árut vagy a fogadóhelyet
veszélyeztetné.

A kulcsszó : Activ-Polymer ®
technológia
Ez a CSP USA vállalat által
szabadalmaztatott eljárás
biztosítja a termék védelmét
a csomagban.
A gyártás során aktív hatóanyagok épülnek be a két polimer kombinációjából létrejövő
polimerbe.
Az aktív polimer technológia
nyújt védelmet a nedvesség
és baktériumok ellen olyan
légmentes tárolóeszközök
és dobozok esetén, melyek
gyógyszereknek vagy tesztcsíkoknak készülnek.
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A nedvesség által okozott károk elkerülését a
DIN 55473 német szabvány előírásainak megfelelő T
 ROPACK páralekötő tasakok biztosítják, a mini
páralekötő tasakoktól egészen a nagy méretű páralekötő tasakokig. Tengerentúli csomagolás esetén a páralekötő T
 ROPACK barrier fóliáival kombinálható. Ez a megoldás a hosszú ideig tartó szállítás és tárolás veszélyforrását szünteti meg.
A legújabb fejlesztések közé tartozó Actív-Polymer®
technológia a legkisebb terekben is hatékony védelmet biztosít. Többek között a gyógyszeripar
hermetikusan záródó dobozaiban biztosít integrált védelmet a nedvesség és a baktériumok ellen
az orvosi és gyógyszerészeti termékek szállítása
és tárolása során.
Páralekötő megoldások alkalmazásával a pénzügyi ráfordítás azonnal megtérül. Az áru épségben érkezik meg a célállomásra, mivel a szakszerűen elkészített védettség a körülményeknek
megfelelően alakítható ki.

Technologia és know-how.

Kalkulálható védelem
AT
 ROPACK páralekötő tasakjait nagy hatékonyságú természetes agyaggal, vagy szilikagéllel töltik meg. Az anyag annyira tiszta, hogy
közvetlenül érintkezhet az áruval. Egészségre
ártalmatlan, ezért sokféle célra alkalmazható.
AT
 ROPACK páralekötőket a DIN 55473 (ill. TL
6850-008 katonai előírás és az US specifikáció
MIL-D 3464 E) szerint gyártják. A TROPACK
páralekötő tasakok a kialakításuk alapján megfelelnek az EU törvényeinek, ill. az US Food &
Drug Administration (FDA) irányvonalainak. Ez
lehetővé teszi, hogy az élelmiszeriparban és
gyógyszeriparban is felhasználásra kerüljenek.
A páralekötő tasakjának anyaga – igénytől függően – lehet nem porozódó nátronpapír, nagy
szakítószilárdságú gyapjú, vagy a Tyvek ® nevű
speciális anyag. A tasakok a DIN 55473 követelményeinek megfelelnek, a két kategória az « A »
(részlegesen porzáró) és a « B » (porzáró). A
háztartási hulladékkal egy kategóriába tartozik,
kidobható és újrahasznosítható.

A páralekötő tasak anyagának, a gyártásnak
és felhasználásnak vegytisztának kell lennie.
2009 májusa óta az EU által betiltott dimetilfumaráttal (DMF) szennyezett áruk még mindig
forgalomba kerülnek és ezzel veszélyeztetik a
felhasználókat és a fogyasztókat is. Fokozott
ellenőrzéssel csökkenthető a DMF kockázata.
A fokozottan mérgező DMF nincs jelen a
TROPACK termékekben. Minden DIN norma,
EU irányvonal, US-FDA előírás a környezet és
egészség védelmében egyértelmű és be van
tartva. A T
 ROPACK biztonsági és minőségi
szabványait rendszeres DIN / ISO tanúsítványok igazolják. Erre az ipar, a kereskedelem
és a felhasználók is hivatkozhatnak.

AT
 ROPACK-nál a páralekötő tasakok pontos
gyártását csomagoló automaták végzik. A páralekötő tasakokat a DIN 55473 szerinti 1 / 6 egységtől (kb. 6 g) 32 egységig (kb. 1130 g) gyártják.
A nedvességmegkötő képesség 80 % relatív
páratartalom és 25 °C hőmérséklet mellett az
önsúly 35 % a lehet.

A kulcsszó : DMF veszély
Áz áruszállítás során – pl.
a Távol-Keletről érkező
árukban – gyakran használják segédanyagként az
emberre és környezetre
fokozottan veszélyes és
mérgező dimetil-fumarátot
(DMF) Egészsségkárosító
hatása miatt a DMF az
EU-ban be van tiltva.
A TROPACK páralekötői
nem mérgezőek. Élelmiszerre nézve veszélytelenek, káros anyagoktól mentesek, szagtalanok
és újrahasznosíthatóak.
Az áru nedvességtől való
védelméhez a TROPACK
kalkulátorával kiszámítható
a szükséges és megfelelő
mennyiség.
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Páralekötő tasak – TROPAgel®
A nedvességtől származó korróziós károk a termékek széles skáláját veszélyeztetik a szállítás
és tárolás során. Ez a gyógyszerektől kezdve az
optika és elektronikai iparon át a gépeket is érinti.
Hatékony és környezetbarát védelmet az adott
csomagoláshoz használt páralekötő tasakok jelentenek. A TROPACK a szükséges mennyiség
kiszámításához készített egy kalkulátort, ami
igény szerint az ügyfelek rendelkezésére áll.
A TROPAgel páralekötő tasakok aktivált anyaggal
vannak megtöltve. A nagy porozitásnak köszönhetően ez az anyag jelentős mértékben köti meg
a nedvességet. A felvevőképesség 80 % relatív
páratartalom és 25 °C hőmérséklet mellett az önsúly 35 %-ig lehetséges. A TROPAgel ® páralekötő
tasakok szagtalanok, nem mérgezőek, kémiailag
semlegesek, sem fémet, sem más anyagot nem
támadnak meg.

A tasakok a DIN 55473 német norma szerint vannak nyomtatva. A « Szárítóanyag – nem ehető »
felirat 4 nyelven, vagy egyedi igény szerint kerül
feltüntetésre.
A páralekötő tasakok a DIN 55473 szerinti egységek alapján készülnek, de igény esetén egyedi
kialakításra is van lehetőség. Egy páralekötő egység 35 g töltősúlynak felel meg. Ez a mennyiség
a norma szerint 23 °C (+ / – 2) hőmérséklet és 20 %
relatív páratartalom esetén 3 g, 40 % relatív páratartalom esetén 6 g vizet köt meg.
A páralekötőkből a szükséges mennyiséget
esetenként a 23. oldal szerinti képlet segítségével lehet kiszámítani. A következő tényezőket kell figyelembe venni :
	A csomagolás kialakítása
	A külső környezetből a csomagoláson
keresztülhatóló vízmennyiség
	A szállítás és raktározás időtartama
	A szállítás és raktározás klimaviszonyai
	A csomagolás belső terének páratartalma
	A csomagolóeszköz mennyisége és anyaga
(fa, papír, műanyag, hullámpapír, faék)

A tasakok az igényeknek megfelelően
a következő anyagokból készülhetnek :
	
Szövedék vlies (A típus – DIN 55473 részlegesen porzáró) standard termékekhez
	
Tyvek® (B típus – DIN 55473, porzáró)
kis részecske és nagy szakítószilárdság
az érzékeny termékekhez
	
Papír (B típus – DIN 55473 porzáró)
kis részecske standard alkalmazásokhoz

A TROPACK páralekötő DIN 55473 szerinti
kalkulátora igény esetén térítésmentesen áll
az ügyfeleinek rendelkezésére.

Hőmérséklet
°C-ban
Air temperature
in °C

A levegő nedvességtartalma a hőmérséklet és a relatív páratartalom függvényében
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A TROPAgel® tasakok aktivált
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töltőanyagot tartalmaznak.
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water vapour
content
of the air in H20/m H 20 / m3
A levegő
nedvességtartalma

Nagy mértékben kötik meg a
nedvességet porozitásuknak
köszönhetően.

A DIN 55473 szerinti páralekötő egységek és a hozzájuk tartozó töltősúly grammban :
A töltőanyag szagtalan, nem
egység

1/6

1/3

1/2

1
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32

töltősúly

6

12

18

35

70

145

285

540

1130

mérgező, vegyileg közömbös,
fémet és más anyagot nem
támad meg.
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A tasak anyaga
AT
 ROPACK-nál különböző jó minőségű anyagokból készítik a páralekötő tasakokat. Megkülönböztetünk « porzáró » és « részlegesen porzáró »
típust.
VA jelöli a Vlies (szövedék anyagból készült)
tasakot
A típus : részlegesen porzáró vlies tasak nagy
szakítószilárdságú anyagból. A 8 egységesnél
nagyobb tasakok a felfüggesztéshez szalaggal
vannak ellátva. A töltet 1 / 6-tól a 32 egységig
terjed.
Felhasználási terület : tengerentúli csomagolás.

A gyógyászatilag bevizsgált Tyvek ® vegyileg
inaktív, élelmiszer csomagoláshoz használható.
A töltet 1 / 6-tól 16 egységig terjed.
PA típus : 1 / 6 – 2
VA típus : 1 / 6 – 32
TA típus : 1 / 6 – 16

egység
egység
egység

Ezek a típusok megfelelnek a DIN 55473
2008-10 kiadásának és az 5B004 DIN-Certco
jelet viselik.
Mindegyik típusra pótlólagosan nedvesség
indikátor tehető. Ez esetben a típus jele egy
« W » -vel egészül ki. (pl. VAW).

PA jelöli a nátronpapírból készült tasakot
B típus : porzáró papírtasak nátronpapírból
normál felhasználásra. A töltet 1 / 6 egységtől
2 egységig terjed.
TA jelöli a Tyvek ®-ből készült tasakot
B típus : a porzáró Tyvek ® tasak nagy szakítószilárdságú és részecskékben szegény
speciális anyag.
Felhasználási terület : gyógyszeripar, elektronika és különösen igényes csomagolás. Az
FDA követelményeknek (DMF 1893) megfelel.

A TROPACK különböző anyagokat
használ páralekötő tasakjainak
gyártásához. A választást a feladat
típusa határozza meg. Mindegyik
típusra helyezhető nedvesség
indikátor.

8

Egyedi kialakításra és töltet-mennyiségre igény
szerint lehetőség van.

Szállítói csomagolás
A TROPACK páralekötő tasakokat a DIN 55473
szabvány szerint különböző csomagolási egységekbe, alapcsomagolásba és kartonokba
helyezzük.
Az alapcsomagolás a DIN 55473 szabványnak
megfelelő polietilén tömlőfóliából készült tasak.
Ez a legkisebb csomagolási egység, mely minden típusra azonos. Az páralekötő tasakok az
alapcsomagolásban száraz helyiségben hosszú
időn át károsodás nélkül tárolhatóak. A használati utasítást minden alapcsomagra rányomtattuk
és ezek nedvesség indikátort is tartalmaznak.

Ha az indikátor kék színű, akkor a páralekötő
még aktív, ha rózsaszínűvé válik, akkor az ellenőrző lap szövege válik érvényessé.
A következő csomagolási egység a hullámpapír kartondoboz. A doboz 30 kg-ig terhelhető,
a nettó súly kb. 20 kg. Egy raklapra 27 karton
kerül.
A különböző páralekötő típusok méretei,
darabszáma alapcsomagolásonkénti
és a kartononkénti mennyisége az alábbi
táblázatban szerepel.

Egység / típus

1/6

1/3

1/2

1

2

4

8

16

32

Szélesség mm

70

70

70

70

70

150

150

150

200

Hossz mm

90

100

100

140

150

140

200

245

280

150

80

60

40

20

15

10

5

3

1350

800

720

400

240

120

60

30
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Darabszám
Alapcsomagolás *
Kartondoboz *

* Páralekötő darabszáma típusonként

Táblázat egyéb csomagolóanyagokról

Fa,papír vagy egyéb szintetikus anyag

A csomagolásban töltőanyagként semmi esetben
sem lehet higroszkópikus anyag. Amennyiben
ez nem elkerülhető, akkor az egység számát
kg-onként a táblázat szerinti mennyiségekkel kell
növelni.

Nyugat-Európa

17

Kelet-Európa

20

Észak-Amerika

20

Közép-Amerika

20

Dél-Amerika

20

Afrika

20

Közel – és közép-Kelet

20

Távol-Kelet

20

Óceánia

20

A legkisebb egység az alapcsomag. Száraz helyiségben a tasakok ebben hosszabb időre tárolhatók anélkül, hogy tönkremennének. A további csomagolási
egységben lévő páralekötő darabszáma a típustól és a töltősúlytól függ.
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TROPACK mini páralekötő tasak
A tasakok 4 nyelvű standard nyomtatása a
« Szájba nem vehető » felirat. Az Önök igényeinek megfelelően céglogó és egyéb szöveg
is nyomtatható.

A különösen kompakt TROPACK mini amellett,
hogy helyigénye kicsi, hatékony védelmet nyújt
a legkisebb minibag csomagolásnál is. Felhasználási lehetősége a csekély méretekkel
(ld. táblázat) és a fehér gél töltettel szerteágazó.

A TROPACK mini páralekötő tasakok gyártásához felhasznált anyagok megfelelnek az
élelmiszer- és gyógyszeripari termékekre vonatkozó amerikai követelményeknek (FDA) és
a német egészségügyi hatóság előírásainak.

A TROPACK mininek a géltöltetből adódóan
nagyon magas a nedvességfelvevő képessége.
A töltet anyaga fehér szilikagél, ami lehet 4 A,
vagy más méretű molekularsieb (zeolit). A
vegyileg semleges töltőanyag nem mérgező,
szagtalan és a kémiailag inaktív. Megvédi a
terméket a nedvességből adódó károktól, úgy
mint penész, rozsda, vagy más káros kémiai
reakciók.

Az páralekötő anyag, a fehér szilikagél megfelel az FDA (USA Food & Drug Administration)
elvárásainak, továbbá a fehér gél megfelel a
CEC (Comission of the European Communities)
előírásainak is. Ez a lista azokról az engedélyezett adalékanyagokról, műanyagokról és
festékekről készült a gyártók számára, amelyek érintkezésbe léphetnek élelmiszerrel.
A TROPACK páralekötők az élelmiszerekkel
nem lépnek kapcsolatba, káros anyagoktól –
és természetesen a DMF-től – mentesek.

A TROPACK mini tasakának anyaga magas
hőfokon hegesztett, nagy szakítószilárdságú,
részecskékben szegény Tyvek ®. Az egészségügyileg bevizsgált Tyvek ® kémiailag semleges
és ezért az élelmiszeriparban használható. A
pormentességet a nagyon sűrűn szőtt poliolefin
fonalak garantálják.

A TROPACK mini-nek kicsi
a hely-igénye és hatékony
védelmet nyújt a legkisebb
csomagokban is.
A TROPACK mini tasak
anyaga hegesztett, nagy
szakítószilárdságú Tyvek ®.
Az egészségügyileg bevizs-

Tyvek mini páralekötő tasak.
A töltet anyaga 0,2 – 1 mm fehér gél vagy 4 A molekularsieb

gált Tyvek ® vegyileg inaktív,

Súly

ezért alkalmas élelmiszer

Méret + / – 2 mm

csomagolásához is.
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g

0,5

1,0

2,0

3,0

mm

20 x 30

20 x 40

23 x 50

23 x 58

Activ-Polimer ® technológia
Az aktív polimer kompozit technológiával a speciális csomagolásoknak – pl. gyógyszerek és gyógyászati eszközök esetén – egy új, innovatív módja
nyílik meg. A nedvességből, baktériumcsírákból
adódó kár a légmentesen záró edények és dobozok esetében a technológia által nyújtott integrált
védelemmel hárítható el. A műanyagba beépített
részecskék megkötik a kompozit nedvességet, oxigént, szagokat és / vagy mikrobiológiai úton győzik
le a baktériumokat.

Gáz halmazállapotú molekulák kerülnek a csomagolás légterébe az aktív műanyagnak köszönhetően, illetve ott megkötik a nedvességet, ami
a becsomagolt terméknek biztosítja az optimális
környezetet. Az Activ-Polimer ® technológia alkalmazásával szabályozható a csomagolás belső
klímája azáltal, hogy az aktív komponens megköti
a nedvességet, oxigént és az illatokat, vagy megfelelő aromát vagy biocidet enged a légtérbe a
csírák és a baktériumok ellen.

A TROPACK új termékeinek irányvonala jelenleg a következő területeket öleli fel :

Az Activ-Polimer technológia felhasználási lehetőségei és haszna mesze túlnyúlnak a standard
csomagolási formákon. Az aktív komponensek minden elképzelhető termékformához alakíthatóak
(pl. inhalátorok, gyógyászati segédeszközök) a
pontos mérethez igazodva. A hatóanyag-hordozó
(szintetikus kompozit) műanyag megfelelő fröccsöntési eljárással a kívánt alakra hozható. A funkcionális csomagolás egyedi kialakításának alig vannak korlátai.

	Tökéletesen záródó tárolóeszköz Activ-Polimer ®
betéttel elsősorban a hermetikusan záródó csatos dobozok, gyógyszerek, laborminták vagy
folyadékok részére 10 – 200 ml űrtartalommal.
	Activ-Polimer fólia 0,3 – 1,5 mm vastagságig,
melyből műanyag tasak vagy táska készülhet.
Megvégdi a belehelyezett terméket – pl. tesztcsíkokat, vagy orvosi és diagnosztikai mérőpálcákat- a nedvességből fakadó károktól.
A szabadalmaztatott Activ-Polimer technológia
a polimerben szabályozza a legkisebb molekulák áramlását. Ez három anyag kombinációján
alapul :
	A csomagolóanyag struktúrájáról egy főpolimer
alapkomponensként gondoskodik.
	Az aktív komponens biztosítja a kívánt sajátosságokat, mint pl. a nedvesség és oxigén lekötését, vagy biocid kibocsátását a csírák és baktériumok ellen. A komponensek kombinációja is
lehetséges a nedvesség és oxigén egyidejű
lekötéséhez.
	A harmadik polimer alkotóelem nem keveredik
a főpolimerrel, viszont körülveszi az aktív hatóanyagokat és így létrehozza a hozzáférés és az
áramlás eszközét.

Az aktív polimer műanyag
két polimerből és egy aktív
komponensből áll.

CSP Belső bélelés
áthatolhatatlan zár
páralekötő
tasak

CSP
fiola

behatoló
nedvesség

ipari
standard

standard
doboz

A páralekötő belső bélés optimális
védelmet nyújt a nedvesség ellen

Az Activ-Polimer technológiával
a csomag belső klímája a termék
védelmét szolgálja.
A hordozóanyag aktív részecskéi
a nedvességet, oxigént és szagokat megkötik, vagy megfelelő
aromákat vagy biocideket szabadítanak a légtérbe a baktériumokkal és a csírákkal ellen.

11

Járműipari páralekötő tasak
A TROPACK testreszabott megoldásokat kínál
a járművekben (autó, teherkocsi, busz, kisteherautó) lévő, az ipari és lakossági szektor mobil
és álló klímaberendezéseinek számos felhasználásához, hogy a hűtőrendszerekkel összefüggésben lévő nedvességgel járó problémákat
szakszerűen ellenőrizhessék és kiküszöbölhessék.
A TROPACK páralekötők alkalmazásával :
	kiküszöbölhető a korrózió
	növekszik a rendszer biztonsága és
	megvédhetők az alkatrészek
A rendszer élettartama ezzel a védelemmel
növekszik.
A TROPACK testreszabott, egyéni megoldásokat
készít modern gépparkja segítségével az egyedi
igények alapján. A projekt kivitelezését korszerű
mérő- és vizsgáló berendezések támogatják.
A páralekötő tasakok méretei szintén igazodnak
a vevők igényeihez. Szélességük 30 mm-től
150 mm-ig terjed. Eltérő méretek készítésére az
egyedi igényeknek megfelelően lehetőség van.

A TROPACK páralekötő tasakok
abszorpciós anyaga az autóipar
által kipróbált és engedélyezett
molekularsieve (IMDS regisztráció).
A páralekötő és a tasak anyaga
kémiailag semleges, a felületeket
nem támadja meg.
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AT
 ROPACK páralekötő tasakok előnyei
az autó-iparban szerteágazóak :
	Nagy a tasak anyagának szilárdsága
	A négy oldalon hegesztetthez képest
a tömlőtasak szilárdsága kiemelkedő
	Hűtőrendszerben szűrőként szolgálnak
	A beépítési és kezelési költségek nagyon
csekélyek
	Az R134a és HFO-1234yf hűtőanyagokhoz
engedélyezett
A tasak anyaga előírás szerint nagy szilárdságú
vlies (szövedék) különböző méretekben és töltősúllyal. Az autóiparban abszorpciós anyagként
az engedélyezett és bevált molekularsieve (IMDS
regisztráció) szolgál.

Konténeres páralekötő tasak – TROPAsorb ®
A TROPAsorb ® páralekötő tasakokat speciálisan
a konténerben történő felhasználásra fejlesztették ki azért, hogy a szállítás során az árut a
nedvességből származó károktól megvédjék.
A 200 g-al töltött tasakok nagy mennyiségben
kötnek meg nedvességet és ezáltal megvédik a
gépeket, fémtartályos árukat, acél termékeket
a rozsdától, illetve az élelmiszert a megromlástól.

A felhasználása egyszerű. Elhelyezhető a konténer padlóján a sarkokban vagy felakasztható
a konténer felső harmadában lévő rögzítő szemekhez.
A tasak anyaga hegesztett Tyvek ®. A különösen
ellenálló és nagyon tartós anyag szőtt poliolefinből készül. A nagyon sűrűn szőtt szálak porzáróvá teszik a tasakot. Felülete hőálló, nem használódik el és nem bolyhosodik.

A TROPAsorb ® páralekötő tasak töltete egy speciális, erre a célra kifejlesztett és szabadalmaztatott
abszorbens keverék (CaCl és vermikulit) az úgynevezett « konténer eső » ellen, ami a hőmérséklet és az éghajlat változásai miatt a hosszú tengeri
szállítások során a hatalmas acél konténerekben
kondenzvízként keletkezik. Közúti és vasúti szállítás során hasonló változó körülmények, valamint
hosszú idejű tárolás esetén is megfelelő védelmet
biztosít.

A felirat « Szájba nem vehető » négy nyelven
kerül feltüntetésre. Lehetőség van további
nyomtatásra, pl. egyéni logó felvitelére, vagy
figyelmeztetés elhelye-zésére.

A tasak mérete 13 x 28 cm. A szükséges mennyiség a konténer méretétől függ. Egy tipikus
20 lábas, hullámlemezes konténerbe 32 darab
tasakot kell elhelyezni.
A TROPAsorb ® páralekötő tasak a saját súlyának
160 %-át képes lekötni 20 °C és 90 % relatív páratartalom mellett. A szállítmány ilyen nagyfokú védelme az esetleges káresetből adódó költséges
visszaszállítás terheit is kiküszöböli.

Töltet

CaCl és vermikulit

Súly

g

Méret

mm

200 + / – 10 %
13 x 28 cm

TROPAsorb® adsorbciós görbe
400

A TROPAsorb ® páralekötő
tasakok speciális, szabaMegkötött nedvesség (g)

300
200
100

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Napok, 20 °C, 90 %
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dalmaztatott keverékkel
(CaCl és vermikulit) vannak
megtöltve a « konténer eső »
ellen.
A tasak és a töltet egyaránt
érintkezhet élelmiszerrel.

Tengeri csomagolás – barrier fólia
A korróziónak kitett árukat a tengeri szállítás,
sarkköri, trópusi éghajlati, és a hosszú ideig
tartó tárolás hatásaitól klímacsomagolással
védjük meg. A terméket párazáró TROPAC ®
társított fóliába (alumínium kompozit vagy
polietilén) hegesztik, ezáltal hermetikusan
elzárják a külső környezettől. A belső atmoszférát a megfelelően kalibrált TROPAgel ®
páralekötő egységek tartják 50 % rel. páratartalom alatt, amelyek megkötik a lezárt
csomagban maradt nedvességet.

A TROPACK kétféle párazáró fóliát javasol :

Minden egyes fóliatípusnak különböző
nedvességáteresztő képessége van,
ezért szükséges a kiszámításkor a
folyamatosan benyomuló nedvesség
mennyiségét figyelembe venni. Ld.
DIN 55474. A következő pontok ezért
nagyon fontosak :

Hosszú idejű szállításhoz és raktározáshoz
1-5 év idő-tartamra javasolt. A csomagot
hegesztéssel zárják le.

Polietilén fólia standard csomagolásként
elsősorban tároláshoz és szállításhoz maximum egyéves időtartamra. A megfelelő
védelmet egy 200 mikronos fólia biztosítja,
mely 24 óránként max. 0,5 g / m2 nedvességáteresztő képességgel bír 23 °C és 85 % relatív páratartalom (ld. DIN 55122) mellett.
Alumínium társított fólia :

Termékek
Tropac® III – fokozott elvárásoknak
felel meg nagy szakítószilárdságával
és fokozott tépőszilárdságával.

	Átlépett éghajlati zónák
	A szállítás és raktározás időtartama
	A fólia nedvességáteresztő képessége
	A csomagolás felülete m2-ben (mind a 6 oldal)

Tropac® IV – közepes elvárásoknak
felel meg jó szakítószilárdságával és
jó tépőszilárdságával.
Clear® – átlátszó hegeszthető fólia
kompozit műanyag fóliából. A TROPAC ® III
és TROPAC ® IV-el is kombinálható.

Tengeri szállítás, trópusi és
sarkvidéki éghajlati viszonyok,
valamint hosszúidejű tárolás
esetén klímacsomagolással
védhetőek meg a korrózónak
kitett áruk.
Az árut a megfelelő mennyiségű
páralekötővel együtt csomagolják a vízzáró társított fóliába
(alumínium és polietilén). A cso-

TROPACK barrier fólia

Egység

Tropac® III

Tropac® IV

Clear ®

Anyag polietilén
HD / LDPE
alumínium, poliészter

µm
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Társított fólia

Négyzetmétersúly DIN 53104
Vastagság DIN EN ISO 527-3

g / m2
µm

125
100

110
100

90
92

Szakítószilárdság DIN 53455
hosszirány
keresztirány

N / 15 mm
N / 15 mm

> 55
> 55

> 55
> 50

> 45
> 45

Hegesztési varrat szakítószilárdsága
DIN EN ISO 527-3

N / 15 mm

> 30

> 30

> 45

Felhasználás
hőmérséklet határai

°C

– 40 to + 60

– 40 to + 60

– 30 to + 60

Vízáteresztőképesség
DIN 53122 Partie 2

g / m² / d

< 0,02

< 0,02

< 0,05

Olajállóság
FED-STD-101 / 3015

yes

yes

yes

Katonai engedély
TL 8135-0003-1
MIL-PRF 131 K+ DIN 55531-1

+
+

+
+

nincsen
szabványban

100
100 / 125 / 150
+ egyedi szélesség

100
100 / 125 / 150
+ egyedi szélesség

100
100 / 125 / 150
+ egyedi szélesség

Tekercshossz
Tekercsszélesség

magot hegesztéssel zárják le.
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m
cm

A TROPACK barrier fólia víz-, gőz-, és zsírzáró, hajlékony, erős és ellenálló. Matt oldala
hegeszthető. A TROPAC ® barrier fólia féltömlő, lapos tasak vagy ládabélés formában
is kapható.
A barrier fólia és a páralekötő együttes használata gazdaságos megoldást nyújt tengeri
szállításhoz, mivel az igénynek megfelelően
méretezhető. Mivel súlya kicsi és a konzerválószerek elhagyhatók, a fuvarköltségek
ezáltal minimalizálhatóak.

Csomagolás erős barrier fóliával
Az egyedileg becsomagolt kisméretű termékek páramentes zárással henger alakú
fémdobozba kerülnek, ami megakadályozza
a levegő páratartalmának behatolását.
A dobozba zárt levegő nedvességtartalmát
a belehelyezett páralekötő köti meg. Fontos
figyelembe venni a dobozon belüli hőmérsékletet. 200 l-es légtér páramentesítéséhez literenként kb. 1 – 2 g szükséges (üres csomagok
esetén). Ehhez főleg szilikagélt használunk.

A TROPACK társított fólia víz-,
gőz,- és zsírzáró, hajlékony,
erős és ellenálló, hegeszthető
fólia.
Tengeri csomagoláshoz a társított fólia és páralekötő tasak
kombinációja a leggazdaságosabb megoldás, mivel optimálisan igazítható a rakomány
méreteihez.
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Páralekötő patronok és kapszulák
A TROPACK páralekötő patronjait a mérésés szabályzástechnikában nagy értékű készülékek és más érzékeny optikai és elektrokai
készülékek (különösen hadiipari) védelméhez
használják. Az árut megkímélik a nedvességtől és annak káros hatásaitól, a korróziótól
és gombásodástól. A páralekötőt tartalmazó
kapszulák különböző méretben és kialakításban, illetve számos típusban kaphatók, elsősorban a gyógyszeripari termékek védelmére
alkalmasak.
Megkötik a készülékben lévő visszamaradt
nedvességet, továbbá a tömítetlenség miatt
behatoló és hőmérsékletváltozáskor képződő nedvességet is. Funkciója és alkalmazási
területe végtelen.
Az optimális működéshez a következő feltételeket kell betartani : a részegységeket szorosan zárjuk le, a réseket tömítsük. Minden
rész legyen tiszta és száraz, visszamaradt
nedvesség ne legyen (műanyag részek visszamaradt nedvessége 3-5 % lehet).
A szárítóanyag kapszulák és patronok háza
túlnyomórészt korszerű műanyagból, pl.
akrilnitritkopolimerizátból áll. Hogy a légnedvesség diffundálhasson, a zárófedél papír
vagy vlies (szövedék). Indikátorpapírokra is
szükség lehet a kijelzéshez.
Az alkalmazásnak és a vevői igényeknek megfelelően töltetként aktív páralekötőt, túlnyomórészt szilikagélt (sziliciumdioxid – SiO2) tesznek
bele, de esetenként ez lehet molekularsieve is.
Jellemzőjük a nagy vízfelvevő képességük és
a csekély porképződés.

A TROPACK páralekötő patronokat és kapszulákat a mérés –
és szabályzástechnika nagy
értékű készülékeihez, valamint
optikai és elektronikai készülékekhez használják (elsősorban
a hadiiparban).
Ezzel a módszerrel hatékonyan
lehet megvédeni a fokozottan
érzékeny készülékeket a korróziótól és a gombásodástól.
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A páralekötő patronokat és kapszulákat hermetikusan záródó védőcsomagolásba teszik,
hogy a szállítás és raktározás során ne veszítsenek hatékonyságukból.
A páralekötő kapszulák standard csomagolása
egy indikátorral ellátott 0,2 mm vastag polietilén
fólia.
A vízzáró tasak nem átlátszó alumínium társított
fóliából (TL 8135-0003) készül, belül nedvességjelzővel ami csak nyitott tasaknál ellenőrizhető.
A páralekötő patronok standard csomagolása
egy átlátszó tasak társított fóliából, nagyon magas vízzáró képességgel a MIL-B22191 Type 1nek megfelelően és dobozban a TL 4440-0007
szerint.
A katonai normák típusai az aktuálisan érvényes
normák.
A páralekötő patronok esetében speciális vízzáró,
átlátszó, csavartetős polisztirol védőhüvelyt használnak a TL 4440-0007 szabvány szerint. Pótlólagosan lehetőség van alumíniumdobozos csomagolásra is. Csak a sértetlen, zárt gyűjtő- és szállítói csomagolás garantálja a patronok és kapszulák rendeltetésszerű minőségét.

Szállítási program
Sorsz.

Cikkszám
NATO szám

Leírás

Méretek
beépülési hossz mm

Páralekötő patronok finommechanikai és optikai
készülékek részére a VG 95 239 szerint fekete
polisztirolból kémlelőnyílással és nedvességjelzővel,
a partron fejrészében 40 % rel. páratartalommal
1

4440-12-158-5262

Névleges méret 2,5 – 15 (transzparens) ;
Súly : M16 x 1,5 ; Töltet : 0,35 g molekulaszűrő

2

4440-12-158-5263

Névleges méret 5 – 25 (transzparens) ;
Súly : M16 x 1,5 ; Töltet : 0,7 g molekulaszűrő

24

3

4440-12-158-5264

Névleges méret 10 – 50 (transzparens) ;
Súly : M16 x 1,5 ; Töltet : 1,5 g molekulaszűrő

50

4

4440-12-175-4087

Névleges méret 10 – 17 (transzparens) ;
Súly : M24 x 1,5 ; Töltet : 1,7 g molekulaszűrő

17

5

4440-12-175-4086

Névleges méret 25 – 16 (transzparens) ;
Súly : M36 x 1,5 ; Töltet : 3,5 g molekulaszűrő

16

6

4440-12-158-5265

Névleges méret 25 – 35 (transzparens) ;
Súly : M24 x 1,5 ; Töltet : 3,5 g molekulaszűrő

35

7

4440-12-158-5429

Névleges méret 50 – 70 (transzparens) ;
Súly : M24 x 1,5 ; Töltet : 7 g molekulaszűrő

70

8

4440-12-154-7226

Névleges méret 100 – 45 (transzparens) ;
Súly : M36 x 1,5 ; Töltet : 14 g molekulaszűrő

45
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Páralekötő kapszula műanyagból (hengeralakú)
porózus fedéllel papírból,
nem regenerálható
9

HKS000001

Páralekötő kapszula KA 0,4 + / – 10 %
Töltet : 0,5 g fehér gél

12,7
9

Ø
magas

10

HKS000101

Páralekötő kapszula KA 1,25
Töltet : 1,25 g fehér gél

20
10

Ø
magas

11

HKS000003

Páralekötő kapszula KA 3
Töltet : 3 g fehér gél

29
10

Ø
magas

12

HKS000301

Páralekötő kapszula KO 0,65
Töltet : 0,65 g narancs gél

15
10

Ø
magas

13

HKS000300

Páralekötő kapszula KO 3
Töltet : 3 g narancs gél

29
10

Ø
magas

14

HKS000302

Páralekötő kapszula KO 4
Töltet : 4 g narancs gél

31
10

Ø
magas

15

HKS000031

Páralekötő kapszula KO 27
Töltet : 27 g narancs gél

61,5
20

Ø
magas
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HKS000401

Páralekötő kapszula KM 1
Töltet : 1 g Molekulaszűrő

13,9
17,3

Ø
magas

15
8,2

Ø
magas

Páralekötő patronok műanyagból,
vagy fémből. Különböző formák és
töltetek részben felcserélhető
17

4440-12-140-2234

Páralekötő patron, pl. P1 ; Töltet : 5 g ; Ø 11
csomagonként 2 db

Névleges méret, pl. 100 azt jelöli, jelöli, hogy a készülék üres térfogata max. 100 dm3. A páralekötő patronokat TL 4440-0007 a védőhüvelybe szorosan becsavarják. A patron feje és a hüvely piros ragszalaggal van leragasztva. A súlyokra + / – 10 % tolerancia érvényes.

A páralekötő patronokat és kapszulákat megfelelő mennyiség esetén speciális igény alapján egyedileg
megtervezzük és legyártjuk. A termék és a megrendelés részleteinek megbeszéléséhez kérjük lépjen
kapcsolatba velünk.

A páralekötő patronok
és kapszulák töltősúlya
a felhasznált különféle
páralekötők miatt változó.
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Csomagolási segédanyagok
Nedvességjelzők
A nedvességjelzők – a páralekötőkkel összefüggésben – a csomagon belüli klímaviszonyokat, ill.
nedvesség mértékét mutatják. Ez egy speciális
nedvszívó papír koncentrált kobalt kloridoldattal
impregnálva. Az impregnált területeken lévő számok jelzik a relatív páratartalmat amíg a szín kékről ibolyaszínűre, rózsaszínre változik. Ha a páratartalom csökken, a szín is ennek megfelelően
változik.
A nedvességjelzőt a csomag záró fóliáján belül
kell elhelyezni, vagy a kémlelőnyílás ablakába építik. Szakszerű páralekötővel történő exportcsomagolásnál normál hőmérséklet mellett rövid idő
alatt csökken le 20 % alá a relatív páratartalom. A
nedvességjelző ekkor 30 %-ót mutat, színe kék.

Dokumentumtasak

Amennyiben a páratartalom nem így változik, akkor vagy a csomagolás nem zár jól, vagy kevés
páralekötő tasakot helyeztek a csomagba, esetleg a becsomagolt áru túlságosan nedves. A nedvességindikátorok kicsik, egyszerűek és az áruk
kedvező.

I méret 	 :	DIN A6 méretű papíroknak
II méret 	 :	DIN A5 méretű papíroknak

20 °C vizsgált hőfokon (+ / – 2 C°) a relatív páratartalom megengedett eltérése + / – 5 % lehet. Ezek a
kritériumok megfelelnek a katonaság TL 66850003 (4. kiadás) technikai szállítási feltételeinek.
20 °C felett később, 20 °C alatt hamarabb következik be a színváltozás szélsőséges éghajlati viszonyok mellett történő szállításnál.

A nedvességjelzőket a párazáró
csomagoláson belül kell elhelyezni, vagy a kémlelőnyílás ablakába
vannak beépítve. Szakszerű csomagolás esetén normál hőmérsékleten a relatív páratartalom
rövid időn belül 20 % alá csökken.
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A csomagot kísérő okmányokat védi meg
a szennyeződéstől és portól. A csomagra
öntapadó hátoldalukkal rögzíthetőek.
Kapható figyelemfelkeltő piros színben is.

A csomagjegyzék elnevezés az alábbi 8 nyelven van rányomtatva : német, angol, francia,
portugál, orosz, spanyol, arab, kínai. Egyedi
kérésre további idegen nyelv feltüntetésére
van mód.
Dokumentum lemez
A lemezeket ládára kell felszegezni.
10 nyelven vannak nyomtatva.
kicsi 	 : 	DIN A6 méretű papírok részére
horonnyal vagy anélkül
nagy 	 : 	DIN A5 méretű papírok részére
horonnyal vagy anélkül.

Figyelmeztető megjegyzések és jelzések

Borulásjelző

Figyelmeztető cédula. Papírból készült,
előoldala víztaszító, hátoldala öntapadó.
Színe : piros RAL 3000

Azt mutatja meg, hogy az olyan különleges
előírásokat, mint « állítva szállítható » vagy
« nem dönthető » betartották-e a szállítás
során. Öntapadó hátoldalukkal rögzíthetőek
a csomagra. Elülső oldaluk piros műanyagból
készült. Egy felfelé mutató nyíl alakú kamrából
áll, melyet egy fémszalag választ el a nyíl alsó
részétől. A nyíl itt két darab kék szemcsékkel
töltött kamrában folytatódik. Az indikátor aktíválása a fémszalag eltávolításával történik meg.

1. méret
Méret :
Cikkszám :
2. méret
Méret :
Cikkszám :
3. méret
Méret :
Cikkszám :

34 x 74 mm
7690-12-140-6350
52 x 100 mm
7690-12-140-6351
74 x 148 mm
7690-12-140-6352

Szellőző lemez, szellőző fedél
Nagy méretű csomagoknál megakadályozzák,
hogy a barrier fólián keresztül a csomagtérbe
bekerüljön a víz, azonban emellett egyenletes
légmozgást is biztosítanak. A csomag méretétől függően 2 vagy több szellőző lemezt kell
felhelyezni lehetőleg a csomag felső részére.

Ha felborul az áru, az apró szemcsék a nyílhegy irányába felfelé mozdulnak el és az
öntapadó bevonatnak köszönhetően odaragadnak. Ez az irreverzibilis kijelzés optimális
kontrollt biztosít. Biztonsági okokból több
indikátort célszerű a csomagra helyezni,
hogy a tévedés kizárható legyen. A mellékelt
figyelemfelkeltő címke a szállítót és a fogadót is informálja a borulásjelző működéséről.

A szellőző fedél lehetővé teszi, hogy a csomagra rögzített nedvességjelzőt kívülről ellenőrizhessék.

Szellőző lemez
kicsi 	 : 130 x 130 mm
nagy	 : 180 x 180 mm

A TROPACK borulásjelző megmutatja, hogy betartották-e
a speciális előírásokat : « állítva

Billenő fedél
kicsi 	 : 130 x 180 mm
nagy	 : 180 x 250 mm

szállítható »,vagy « nem dönthető ». Öntapadó hátoldalával
rögzíthető a csomagon.
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Csomagolási segédeszközök
Ütésjelző
A Shockwatch ® (ütésjelző), mely az érzékeny
csomagok testőre, olyan szállítási károkra is
fényt derít, melyeket első pillantásra észre sem
lehet venni. Ha a szállítmányt nagy rázkódás
éri és nem tartották be kezelési előírásokat,
azt kétségbevonhatatlanul jelzi ez az indikátor.
A Shokwatch ® egy öntapadó címkéből és egy
precíziós üvegcsövecskéből áll, melynek nem
látható tartományában piros folyadék található.
Amennyiben a szállítmányt nem az előírásoknak
megfelelően kezelték, a csövecskében lévő folyadék visszafordíthatatlanul pirosra színeződik.

A csomagra az indikátort egy figyelemfelkeltő címkével együtt kell felragasztani. A címkén a szállítás
előtti kezelési műveletek vannak feltüntetve. Indításkor a csomag épségét a szállítmányért felelős
személy állapítja meg. Az áru érkezésekor mindegyik ütésjelzőt ellenőrni kell, hogy bepirosodott,
hiányzik, vagy épségben van-e. Mindegyiknek saját azonosító száma van, amit a fuvarokmányokra
is felírtak.
A Shokwatch ® ütésjelzővel ellátott szállítmányokat világszerte nagyobb odafigyeléssel kezelik.
A gyártási költségek jegyzékéért kérjük forduljon
hozzánk bizalommal.
1600 darabnál több vásárlása esetén egyedi
nyomtatás igényelhető.

Indikátor :
az ön érzékeny
szállítmányának
csalhatatlan őre

A Shokwatch ® az érzékeny
szállítmányok őreként feltárja
az első látásra nem észrevehető szállítási károkat.
Ha a szállítmányt durva behatás éri, vagy az előírt kezelést
nem tartották be, az indikátor
kétséget kizáróan jelzi azt.
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Abszorbáló anyagok
Szilikagél

Nagypórusos fehér gél

levegő nedvességének fontos abszorbáló anyaga, a kovasav rendszertelenül granulált és porózus formája, mely a vízüveg és kénsav ellenőrzött
vegyi reakciójából keletkező tiszta sziliciumdioxid
nagyon magas SiO2 tartalommal. A szilikagél nem
fejleszt gőzöket, teljesen szagtalan, nem toxikus
és a fémeket nem támadja meg. A nagy belső
pórusú felület lehetővé teszi , hogy a vizet saját
súlyának 36 %-ig megkösse. A szilikagél fehér gélként vagy indikátorgélként kapható.

A vizet folyékony állapotban veszi fel. Ott használják, ahol a levegő- vagy gázáramlatban víz fordulhat elő. Ebben az esetben puffergélként szolgál
és az apró pórusos gélt a folyásiránnyal szemben
használják.

Aprópórusos fehér szilikagél
Ez egyfajta szilikagél a levegő maximális szárításához. A vízfelvevő képessége súlyának kb.
15 %-a 20 % relatív páratartalom mellett és 25 %a 40 % relatív páratartalom mellett.

Narancs indikátorgél
Ez a fehér gél nedvességindikátorral. Nehézfémet
nem tartalmaz és ezért különösen környezetbarát. Aktív állapotban súlyának 6 %-os telítettségéig
a színe narancs, e fölött átmegy fehérbe. A teljes
vízfelvevő képessége 40 % relatív páratartalom
melett a súlyának kb. 23 %-a. Előnye a fehér géllel
szemben a telítettség látható ellenőrzése.
Molekularsieb

 ,2 – 1 mm-es szemcsenagyság – a hőszige0
telt üvegek közötti levegő szárazon tartásához,
valamint a páralekötő patronokhoz és kapszulákhoz használják. A nagy tisztaságú finom géleket illatanyag-hordozó, vegyi- és gyógyszerészeti anyagok szitáló képességének megtartásához, illetve a kozmetikai iparban használják.
	
1 – 2, vagy 2 – 3 mm szemcsenagyság – gázálarcok szürőjéhez, szigetelt üvegek gyártáshoz,
folyadékok és hűtőanyagok szátrításához használják.
	
1 – 3 mm szemcsenagyság – univerzális szemcseméret kisebb berendezésekben a levegő és
gáz, ill. hűtőanya-gok szárításához.
2 – 5 mm szemcsenagyság – nagy abszorpciós kapacitás csekély nyomásvesztésnél főleg
gázok szárításához (etán, etilén, bután, klór,
földgáz, metán, metilklorid, kéndioxid, nitrogén,
hidrogén).

Ez egyenletes pórusmérettel és kristályosodott
szerkezettel rendelkező szintetikusan előállított
zeolit. Különösen gyors páramentesítéshez használják. A relatív páratartalomtól függetlenül súlyuk
kb. 20 – 22 %-ának megfelelő vizet kötnek meg.
A molekularsieb saját súlya csekély, a nedvességfelvevő képessége optimális, és 300 – 400 °Cos hőmérsékleten újra aktívizálható.
Agyag
Nagy vízfelvevő képességel rendelkező agyagásvány (legfontosabb alkotóeleme 60 – 80 %
montmorillonit). Színe a szürke / sötétszürke
árnyalattól a pirosig változhat. Aktív állapotban
az agyag minőségétől függően súlyának kb.
19 %-át veszi fel 40 % relatív páratartalom mellett. 150 °C-on a telített anyag újra aktívizálható.

A TROPACK abszorpciós

indikátor gél

anyagai fizikai úton tárolják

agyag

a nedvességet az anyag
szerkezetének üregeiben,
pórusaiban. Vízben nem
oldódnak.
Hő hatására leadják a nedvességet a környezetüknek,
azaz újra aktívizálhatóak

fehér gél

anélkül hogy nedvszívó

molekularsieb

képességüket elveszítenék.
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Termékek, anyagok, vevői előnyök
A TROPACK Packmittel GmbH a páralekötő
tasakok széles skáláját kínálja, beleértve a
rend-kívül aktív TROPAgel ® páramegkötő
anyagokat, a funkciójukban hasonló termékek közé tartozó barrier fóliákat és a csomagolási segédeszközöket. Ennek eredménye,
hogy biztonságot és a költségek csökkenését
nyújtja a vevők részére :

Nyomtatás
A TROPACK páralekötő tasakok a DIN 55473
szerinti standard nyomtatással, vagy a több
nyelven (német, angol, francia, spanyol) megjelenő « Szájba nem vehető » figyelmeztető
szöveggel vannak ellátva.
Hatékonyság és környezetvédelem

	A szállítási idő optimalizálása
	Egyszerűbb csomagolás
	Reklamációk csökkenése / biztosítási kárigény
csökkenése, m egszűnő kockázat
	Megszűnik a raktározási és nedvességből
adódó szállítási kár
	A páralekötő újrahasznosíthatósága és környezetbarát megsemmisítése (háztartási hulladék)
Számítási program
A szállításhoz és / vagy raktározáshoz szükséges
páralekötő egységek számának meghatározásához a TROPACK készített egy kalkulátort, ami
igény szerint ingyenesen az ügyfelek rendelkezésére áll.

A TROPACK páralekötők tetszés szerint újra
aktíválhatóak, anélkül, hogy nedvszívó képességüket elveszítenék. Ez a következő hőfokon
lehetséges :
Szilikagél
Agyag
Molekulársieb
Indikátorgél

150 °C
150 °C
300 - 400 °C
120 °C max.

A páralekötő tasakoknál figyelembe kell venni
a tasak anyagának hőálló képességét, ami a
szabálynak megfelelően az újra aktíváló hőmérséklet feletti érték.
Tanácsadás

Egyedi termékek
A TROPACK páralekötő tasakokat, páralekötő
patronokat és kapszulákat, valamint egyedi
kialakítású, a vevő igényeihez igazodó barrierfóliából készült termékeket gyárt.
Normák és engedélyek
A TROPACK termékei megfelelnek a 10 / 2008
kiadás szerinti DIN 55473 előírásainak és a
termékeken a 5B8004 DIN jelölés szerepel.
A páralekötők teljesítik az egészségügyi törvények (Federal Health Act) és az US Food &
Drug Administration idevonatkozó előírásait.

Szervíz, tanácsadás,
egyedi igények teljesítése.
A TROPACK a vevőinek
a páralekötők terén biztonságot és gazdaságos
megoldást nyújt.
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Ezen kiadvány információi tájékoztató jellegűek.
A páralekötő tasakokat a mindenkori viszonyoknak és a felhasznált anyagoknak megfelelően kell
felhasználni. A T
 ROPACK tanácsadó csoportja az
önök rendelkezésére áll.
Minden adat megfelel az érvényben lévő előírásoknak és a jelenkori kutatási-fejlesztés eredményeknek. Ez alapján nem támasztható semmiféle szavatossági igény vagy a T
 ROPACK-kal szembeni
kötelezettség. A változtatás jogát fenntartjuk.
A TROPACK nem vállal felelősséget azért, hogy a
felkínált termékek vagy receptúrák, eljárások mentesek a hazai és külföldi harmadik személyek tulajdonjogaitól. Az általános szerződési feltételek az
összes T
 ROPACK termékre érvényesek.

Páralekötő egységek kiszámítása
A páralekötő egységek szükséges mennyiségének kiszámítása a DIN 55474 német
szabvány szerint a következőképpen történik :

n = 1 / a · (V·b +m·c+ A·e·D·t)
n = páralekötő egységek száma
a = páralekötő egységenként felveendő vízmennyiség a megengedett páratartalom szerint.
Ennek mértéke
20 % rel. páratartalomnál = 3 g
40 % rel. páratartalomnál = 6 g
60 % rel. páratartalomnála = 8 g

A TROPACK páralekötő egységek DIN 55473
szerinti kalkulátora ingyen áll az ügyfelek rendelkezésére.
A páralekötő tasakokat a gyári csomagolásban
kell hagyni és adott esetben több helyre szállítani.
Felhasználásig a tasakokat a légmentes csomagolásban kell hagyni. Megbontás után a csomagolást azonnal vissza kell zárni.
A TROPAgel ® páralekötő tasakokat a DIN 55473
német szabvány szerinti, ill. a német katonai előírás TL 6850-0008-as számú és az amerikai specifikáció MIL-D 3464 E szerinti egységekben állítják elő.

e = korrekciós tényező az elérni kívánt rel.
páratartalomtól függően; 20 % rel. páratartalomnál : e = 0,9; 40 % rel. páratartalomnál.
e = 0,7; 60 % rel. páratartalomnál e = 0,6
V = a csomag belső térfogata m3-ben
b = levegő nedvessége m3-ént a hőmérséklettől és a relatív páratartalomtól függően
a csomagolás során. Pl. 20 °C és 85 % rel.
páratartalom esetén b = 15 g / m3
m = a higroszkópikus csomagolási
segédanyag súlya kg-ban
c = Faktorszám. A higroszkópikus csomagolási segédanyag nedvességtartalma
grammonként a fa, papír és karton száradási feltételeinek függvényében. Nem
meghatározott nedvességtartalom esetén
c= 140, meghatározott előszárítás esetén c=0
A = a barrier fólia felülete m2-ben
D = vízáteresztő képesség a várható éghajlatnak megfelelően ( g / m2). Értékét a DIN 53122
vagy a barrier fólia gyártója határozza meg.
t = a szállítás és tárolás napjainak száma

A szállítmányhoz szükséges
páralekötő egységek száma egy
képlet alapján számítható ki.
A TROPACK saját fejlesztéső
kalkulátort használ, amit a vevők
rendelkezésére is bocsát.
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