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POLIETILÉN TASAKOK  Közvetlenül a gyártótól!

A polietilén a legszélesebb körben használható 
csomagolóanyag.

Alacsony ár-érték aránya révén az egyik legkedveltebb 
csomagolástechnikai alapanyag, mely kiválóan nyomtatha-
tó és anyagában is színezhető.

A sokrétű konfekcionálási lehetőség által a vevői igények-
hez maximálisan igazodó megoldást nyújt.

A gyártás során – a felhasználói igényeknek megfelelően – 
különböző adalékanyagok hozzáadásával javíthatjuk a fólia 
tulajdonságait, pl. antisztatikum, csúszásgátló, érdesítő.

FŐBB FELHASZNÁLÁSI 
területek: 
ÉLELMISZERIPAR:

• sütőipar
• édesipar

• húsipar

MŰSZAKI FELHASZNÁLÁS:

• irodaszer
• mezőgazdaság

• gépipar
• vegyipar

• műanyagipar
• elektronikai ipar
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POLIETILÉN TASAKOK  Közvetlenül a gyártótól!

ÁLTALÁNOS TULAJDONSÁGOK:

HDPE LLDPE LDPE

szín opálos átlátszó, fényes átlátszó

szakítószilárdság nagy közepes alacsony

rugalmasság alacsony közepes magas

oldal- és talphegesztett oldal- és talphegesztett oldal- és talphegesztett oldal- és talphegesztett

fagyasztásra alkalmas nem javasolt alkalmas alkalmas

víztaszító igen igen igen

színezhető igen igen igen

jellemző színek natúr, fehér,  kék, zöld, sárga, piros, 
barna

natúr, fehér,  kék, zöld, sárga, piros, 
barna

natúr, fehér,  kék, zöld, sárga, piros, 
barna

színnyomásra alkalmas igen igen igen

maró anyagokkal szemben ellenálló igen igen igen

vastagság 10 my-180 my-ig 20 my-180 my 20 my- 180 my

laminálható nem igen igen

szélesség 60 - 1000 mm 60 - 1000 mm 60 - 1000 mm

hosszúság 100 - 1350 mm 100 - 1350 mm 100 - 1350 mm

ELTOLT SZÁJÚ,
RAGASZTÓCSÍKOS

 tasak
ELTOLT SZÁJÚ RAGASZTÓCSÍKOS  

tasak

KEREKÍTETT SARKÚ
 tasakKEREKÍTETT SARKÚ  tasak

NORMÁL tasak
NORMÁL tasak

TALPREDŐS tasakOLDALREDŐS tasak FEJLÉCES, ALULTÖLTŐS
 tasak

FEJLÉCES ALULTÖLTŐS tasakTALPREDŐS tasakOLDALREDŐS tasak

LEVEGŐLYUKAS tasak
LEVEGŐLYUKAS tasak

ELTOLT SZÁJÚ tasak

ELTOLT SZÁJÚ
tasak

ELTOLT SZÁJÚ tasak

ELTOLT SARKÍTOTT SZÁJÚ tasak

 Az egyes tasaktípusok variálhatóak egymással.

Bővebb információért kérem forduljon kollégáinkhoz a megadott elérhetőségek valamelyikén.

 SZÉLESKÖRŰ KONFEKCIONÁLÁSI megoldások:

PISKÓTAFÜLES,
TALPREDŐS tasakPISKÓTAFÜLES TALPREDŐS tasak


