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Fixační fólie
Fixační neboli stretch fólie jsou nejpoužívanější obalový materiál. Jedná se o speciální
lineární polyetylen (LLDPE), který se vyznačuje vysokou deformací v pevném stavu. Díky
tomu je vhodná k balení nejrůznějších výrobků. Dobře se přizpůsobí v každém prostřední a je
odolná vůči mechanickým a klimatickým vlivům.

Na trhu se objevuje řada různých fixačních
fólií. Nejčastější je běžná fixační fólie

Role fixační fólie

Fixace palety

v tloušťce od 17µm do 23µm a
šíře 500mm. Ale můžeme také
narazit na nízko-mikronové fólie
s tloušťkou od 7µm do 12µm
vhodné k balení především
lehkých věcí, kdy fólie slouží
především pouze jako ochrana a
nikoliv fixační prostředek. Další
možnou variantou je předepnutá
stretch fólie. Jedná se o strojově předepnutou fólii a její
použití je totožné jako u nízko-mikronových fólií a je většinou
dodávána bez dutinky.

Transparentní a černé fólie
240g dutinky – NEKUPUJTE PAPÍR, KUPUJTE FÓLII
Garance návinu

Typ fixační fólie
Transparentní
Černá
Transparentní
Transparentní
Černá

Šíře fólie
500mm
500mm
250mm
100mm
100mm
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Tloušťka
23 µm
23 µm

Návin
160m
160m
150m
140m
140m

23 µm
23 µm
23 µm

1

Balení
6ks
6ks
12ks
48ks
50ks
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Bublinková fólie
Bublinková fólie je vyrobena z nízkohustotního
polyetylenu LDPE . Díky pravidelnému rozmístění
bublinek je jedním z nejčastěji používaných
obalových materiálů pro ochranu zboží při
přepravě. Je vhodnou ochrannou pro lehké a
křehké zboží. Bublinky jsou vhodnou ochranou při
nárazu a otřesech.

Bublinková fólie

Nejčastěji používanou je dvouvrstvá bublinková fólie. Jedna vrstva je plochá fólie a druhá
vrstva utvoří požadované bublinky. Ale je možno narazit i na více vrstvé fólie. Naše
společnost společně s dvouvrstvou bublinkovou fólií nabízí také třívrstvou, kde ke dvěma
zmíněným vrstvám je přidána třetí, která zajišťuje větší pevnost bublinek.
Role bublinkové fólie

Dvouvrstvé a třívrstvé¨
Transparentní a černé
Velké i malé bubliny

Bublinková fólie
Transparentní
Transparentní
Transparentní *
Transparentní *
Černá *
*pouze na objednávku
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Šíře
100cm
50cm
150cm
100cm
100cm

Velikost bublin
1cm
1cm
1cm
3cm
1cm
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Návin
100m
100m
100m
50m
100m
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Balící lepicí pásky
Jsou vyrobeny z polypropylenové fólie a vrstvy lepidla.
Dle použití jsou lepicí pásky opatřeny různými lepidly.
Akrylátové je nejlevnější a vhodné pro běžné
přelepování krabic. Svou výhodu má především při
použití ve vyšších teplotách, protože nikdy nevytéká
mimo pásku a
jedná se tak o
nejčistější
Hnědá - Havana
lepení. Lepidlo
Hotmelt je tvořeno syntetickým kaučukem a pomocnými
látkami. Snadno přilne k lepenému materiálu a dá se použít i
při nižších teplotách. Nejlepším lepidlem je Solvent. Jedná se
o lepidlo z přírodního kaučuku. Dokáže si nejlépe poradit
s vlhkostí, chladem či mastnotou. Není však vhodné při
Průhledná - transparent
vyšších teplotách.
Balící lepicí pásky jsou využívané především pro uzavírání
kartonových krabic. Jejich uplatnění je však v široké škále
od kancelářského využití až po lepení všeho co je
zapotřebí. Kvůli hojnosti používání těchto pásek lze na trhu
najít pásky s různou tloušťkou nosiče a vrstvy lepidla. Vedle
klasických balících lepicích pásek lze také nalézt vyztužené
skelnými vlákny či papírové.
Vyztužená páska

Typ

Lepidlo

Šíře

Nosič

Použití

Hnědá Economy

Akrylát

48mm

BOPP fólie

Uzavírání kartonů

Teplotní
odolnost
-10°C až 60°C

Transparentní Economy
Hnědá
Transparentní
Vyztužená

Akrylát
Akrylát
Akrylát
HotMelt

48mm
48mm
48mm
50mm

BOPP fólie
BOPP fólie
BOPP fólie
PP fólie

Uzavírání kartonů
Uzavírání kartonů
Uzavírání kartonů
Fixace palet

-10°C až 60°C
-10°C až 60°C
-10°C až 60°C
5°C až 60°C
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Průmyslové lepicí pásky
Kromě klasických lepicích pásek používaných na uzavírání kartonů
jsou na trhu dostupné o různé průmyslové lepicí pásky. Mezi
nejčastěji používané patří maskovací pásky. U všech průmyslových
lepicích pásek je důležité dát si pozor na potřebné vlastnosti a
nabízené pásky. Některé pásky jsou vysoce přilnavé a jejich
odstranění je velmi obtížné jiné zase lze bez zanechání stop po
lepidle po nalepení zase odstranit.
Nejvíce se lepicí pásky liší
v použitém lepidle.
Malířská
Lakýrnická
maskovací
Nejlevnější variantou
maskovací
páska
použitého lepidla je
páska
Akrylátové lepidlo. Je
založeno na vodní bázi. Jedná se o čistý způsob lepení, kdy
lepidlo zpod pásky nepřetéká. Má však horší přilnavost při
nižších teplotách a v mastném či prašném prostředí. Jeho
výhodou jsou však odolnost proti vyšším teplotám a bez
problémů odolává UV záření. Dalším je HotMelt lepidlo nebo
také nazýváno jako syntetický kaučuk. Je tvořeno syntetickým
kaučukem a pomocnými látkami, které zlepšují jeho vlastnosti.
Na fólii se nanáší v roztaveném stavu. Snadno přilne
k lepenému povrchu. Dobře odolává chladu, hůře však snáší UV
záření. A posledním a nejlepším lepidlem je Solvent lepidlo neboli
Tichý odvíječ
přírodní kaučuk. Jedná se
lepíc pásky
o přírodní kaučuk
rozpuštěný v organických
Odvíječ lepicí
ředidlech. Má výborné
pásky s brzdou
vlastnosti za zhoršených
podmínek jako je
prašnost, mastnota, nízké
teploty apod. Při vyšších
teplotách však může docházet k tavení lepidla a proto není
vhodné jej používat za vyšších teplot.
Typ
Šíře
Lepidlo
Vlastnosti
Malířská maskovací
19-75mm
HotMelt
Nezanechává stopy po lepidle
Lakýrnická maskovací 19-75mm
Solvent
Teplotní odolnost 80°C
Naše společnost je schopna nabídnout širokou škálu lepicích pásek na poptávku.
AB PRŮM OBAL 4U, s.r.o.
Kunín 444
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Pěnový polyetylen
Vyrábí se z odlehčeného pěnového polyetylenu s uzavřenou buničitou strukturou. Je využíván jako
obalový materiál nebo tepelná
izolace. Je mechanicky odolný,
nenasákavý a plně recyklovatelný.
Pěnový polyetylen je trvale pružný
a ohebný, snadno se tvaruje a
upravuje.
Společně s bublinkovou fólií je
pěnový polyetylen nejčastěji
používaným obalovým materiálem,
který chrání proti otřesům a
mechanickým vlivům. Je vhodný
pro lakované věci, jelikož při tření
nedochází k mechanickému
poškození. Oproti bublinkové fólii
ani při opětovných nárazech
neztrácí svou ochrannou funkci.
Díky svým vlastnostem je dobře využitelný i pro těžší náklady s váhou i několika tun.

Role pěnového polyetylenu

Vysoká chemická odolnost
Nepromokavý, nenasákavý
Mechanická odolnost

Typ
Role Pěnového PE*
Role Pěnového PE
Role Pěnového PE
Role Pěnového PE
Role Pěnového PE
Role pěnového PE*
Desky z pěnového PE*

Tloušťka
0,8mm
1mm
1mm
2mm
3mm
5mm
20,25,30,35,40,50,60,70,(mm)
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Rozměr
100cm, 120cm, 125cm
100cm
130cm
100cm
100cm
100cm
1200x2000mm

Návin
700m
500m
500m
100m, 50m
100m, 50m
100m, 50m
x
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Vlnitá lepenka v rolích
Vlnitá lepenka je tvořena dvěma vrstvami recyklovaného papíru a lepidla. Jedna vrstva je zvlněná a
druhá rovná, taky nazývaná krycí. Vlnitá lepenka se vyrábí se vyrábí na velice přesných strojích, které
pomocí vysokotlaké páry zformují lepenku. Ta je poté vysušena a spojena s hladkou vrstvou pomocí
škrobového lepidla. Vlnitá lepenka se tak vyrábí v různých gramážích podle použitého papíru. Papíry
mohou mít gramáž od 60g/m2 až po 110g/m2. Do celkové gramáže role se tak započítává i váha
použitého lepidla.
Běžně se vlnitá lepenka
dělí podle velikosti vlny.
Velikost vlny určuje její
výšku. Ovšem mnohdy je
přesnější než měření
výšky počet vln na metr
lepenky. V závislosti na
použitých strojích se totiž
může výška vln mírně lišit.
Velikosti vln se označují
písmeny abecedy
A,B,C,E,F. Značení však
není podle pořadí velikost
vln, ale podle pořadí
v jakém byly vyvinuty.

Role vlnité lepenky

Vhodná jako finální obal či jako paletová proložka
Rozměry 80cm nebo 120cm vhodné pro europaletu
Vlna má funkci tlumení nárazu

Typ vlny
A vlna
B vlna
C vlna
E vlna
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Počet vln na 1 metr
108 (+/- 10)
154 (+/- 10)
128 (+/- 10)
295 (+/- 13)
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Výška vlny
4,0mm až 4,9mm
2,2mm až 3,0mm
3,1mm až 3,9mm
1,0mm až 1,8mm
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Polypropylenové (PP) vázací pásky
Jedná se o pásky vyrobené z polypropylenu. Jsou
vhodné pro ruční i strojní páskování. Díky své
vysoké pevnosti a nízké cenně jsou
nejpoužívanější variantou používaných vázacích
pásek. Jsou vhodné pro páskování nákladů od 1kg
až po celé paletové jednotky s váhou až 1600kg.
Jsou měkké a snadno se přizpůsobují balenému
materiálu, proto se mohou použít u ocelových
konstrukcí nebo u lepenkových krabic. Mají
vysokou odolnost vůči klimatickým vlivům a
nepodléhají korozi.

PP vázací páska

Jelikož jsou používaný jak pro strojní tak ruční
páskovaní, používá se pro spojování pásek
různých spojovacích materiálů. Při ručním
páskovaní jsou nejčastěji používané ocelové
(mačkací) nebo drátěné (samosvorné) spony a
u lehčích předmětů lze použit sponu
plastovou. U strojního páskovaní dochází ke
spojení pásek pomocí tepelného nebo
ultrazvukového svaru. Jsou vyrobeny ze 100%
recyklovatelného materiálu.

Nepodléhá korozi
Ruční i strojní páskování
Vázací spona typu „B“

Ekologický a nezávadný materiál

Typ
PP 10 x 0,55mm
PP 12 x 0,55mm
PP 15 x 0,60mm
PP 16 x 0,80mm
PP 19 x 0,90mm

Šíře
10mm
12mm
15mm
16mm
19mm

Tloušťka
0,55mm
0,55mm
0,60mm
0,80mm
0,90mm

Pevnost
120daN
140daN/143daN
250daN/225daN
312daN
400daN

Návin
3000m
3000m/2800m
2000m/1900m
1400m
1200m

Průměr cívky
200mm
200mm/400mm
400mm
400mm
200mm

Technické parametry k dalším rozměrům pásky doplníme na základě poptávky
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Polyesterové (PES) vázací pásky
Polyesterové vázací pásky jsou tvořené
tenkými polyesterovými vlákny. Polyesterová
vlákna mohou mít tři různé varianty. Lepené
(WG, HM, příčná), kdy jsou vlákna pomocí
lepidla slepené k sobě do požadované šíře a
pevnosti. Splétané (GW, WO, splétaná), kde
jsou vlákna spletená do sebe a tvoří vázací
pásku podobnou stahovacím kurtům. A
poslední druhem jsou pásky Kompozitní (CC,
CS). U kompozitních pásek jsou polyesterová
vlákna zalitá do speciální hmoty a jsou tak
odolnější proti oděru a dosahují vyšších pevností.

Splétaná „GW“ páska

Polyesterové vázací pásky jsou také nazývané
jako vysokopevností pásky. Svou pevností
úspěšně nahrazují ocelové vázací pásky a
vázací drát. Jednotlivé pásky dosahují
pevností až 5000kg v tahu. Oproti ocelovým
vázacím páskám navíc nepodléhají korozi a
lépe odolávají povětrnostním a klimatickým
vlivům a nezanechávají stopy na baleném
materiálu. Spojení pásky se provádí promoci
drátěných (samosvorných) spon.

Lepená „WG“ páska

Odolné vůči klimatickým vlivům
Velmi vysoká pevnost
Nepodléhají korozi
Typ
Šíře
Návin
Pevnost
WG40
13mm
500m
375daN
WG50
16mm
850m
450daN
WG60
19mm
600m
550daN
GW50
16mm
850m
450daN
GW60
19mm
600m
580daN
GW85
25mm
500m
1350daN
GW85 HD
25mm
500m
1275daN
*Náviny některých pásek se mohou lišit v závislosti na aktuální skladové zásobě
AB PRŮM OBAL 4U, s.r.o.
Kunín 444
IČ: 03999891

8

Pozn.
Lepená
Lepená
Lepená
Splétaná
Splétaná
Splétaná
Splétaná s potiskem
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Polyetylenové (PET) vázací pásky
Polyetylénové vázací pásky jsou vyrobeny z polyetylenu. PET pásky jsou používány především tam,
kde je kladen velký důraz na kvalitu balení. Díky svým vlastnostem se dají použít jak pro ruční
páskování tak i pro ruční akumulátorové páskovačky i pro profesionální balící linky.

Výborná kombinace pevnosti a elasticity
Udržuje pevnost i při dlouhodobém transportu
Plně recyklovatelný

Ocelové vázací pásky
Ocelové vázací pásky jsou tvořené ocelovými pláty, které se nejprve válcují za tepla. Poté se znova
válcují za studena aby bylo dosaženo přesných požadovaných rozměrů. Díky novým moderním
technologiím jsou dnes ocelové pásky nahrazovány Polyesterovými nebo Polyetylenovými páskami
hlavně díky své ceně a manipulaci. Avšak stále jsou případy, kdy jsou ocelové pásky nenahraditelné.
Především díky své vysoké mechanické odolnosti a odolnosti při páskování předmětů, které mají
ostré hrany. Pro páskování s ocelovou páskou se používají ruční páskovačky, které provádí spoj buď
pomocí spon, nebo prostřihem. Při častějším používání je však vhodnější použít ručních elektrických
nebo pneumatických páskovaček.

Mechanická odolnost
Nepružný a stálý úvaz
Spoje prováděné sponou nebo prostřihem
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Příslušenství k vázacím páskám
Spony – k vázacím páskám je možno použít různé
druhy spon. Pro PP a PET pásky je možno použít
mačkacích spony s označením XL. Mačkací spony jsou
používány taky u ocelové pásky, avšak pro ocelovou
pásku je třeba použít speciální mačkací spony.
Další variantou jsou spony
samosvorné typu B (zinkové =“B“,
fosfátové =“BF“). Tyto spony je možné použít se
páskami PP, PES i PET.

Vázací spony

Ochranné rohy pro vázací pásky
slouží k podložení vázací pásky.
Brání tak aby nedošlo k poškození
páskovaných předmětů, a zároveň
chrání pásku před poškozením o
ostré hrany balených předmětů.
Ochranné rohy jsou plastové nebo
papírové. Plastové rohy jsou
používány především pro ochranu
kartonových obalů pod PET a PP
pásky. Papírové rohy jsou vyráběny
ve větších délkách a je tak možno chránit hrany a délce až 2 metrů.

Ochranné rohy

Páskovačky slouží pro napnutí pásky a případně k zamáčknutí spony a následnému ustřižení pásky.
Podle použitých spon je třeba vybrat správný typ páskovačky. Pro spony XL jsou určeny páskovačky
H-42/13 nebo H-42/16. Pro samosvorné spony jsou určeny páskovačky typu H-21, H-22, H-23 a SNW.
Dále je možno použít akumulátorové páskovačky pro PET a PP pásky nebo pneumatické páskovačky
pro ocelové pásky.
Vázací poloautomaty a automaty - pro páskování lze použít automatické páskovací stroje. U
poloautomatů je třeba obepnout páskovaný předmět a poloautomat poté napne pásku, svaří a
ustřihne. Automatické páskovačky zvládnou samy obepnout balený předmět, napnout pásku, provést
svar a odstřihnout pásku. Tyto stoje jsou vhodné pro použití především při páskovaní kartónů.
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LDPE a HDPE fólie
Polyetylen je termoplast, který vzniká polymerací ethenu. Vyrábí se z nej ploché fólie, hadice(rukávy),
polohadice. Jedná se o nejčastěji používaný polymer na světě a v současné době jeho výroba světová
výroba přesahuje světovou výrobu oceli. Rozlišujeme dva základní typy polyethylenu LDPE a HDPE.
LDPE je nízkohustotní polyetylen. Nízkohustotní znamená, že má nízký stupeň krystality. Polyetylen
s nízkou hustotou je bez zápachu a netoxický. Snese teploty okolo 80°C. Dodávají se v několika
úpravách (kluzná, antistatická, teplem smrštitelná, perforovaná, UV stabilizace, potištěná). LDPE se
označují recyklačním symbolem číslo 4.
HDPE je vysokohustotní polyetylen. Vyšší stupeň krystalicity způsobuje vyšší chemickou odolnost a
odolnost proti rozpouštědlům. HDPE nejsou na rozdíl od LDPE fólií průhledná. Mají mléčný vzhled.
V Československu byla HDPE fólie od roku 1976 vyráběna pod obchodní značkou Mikroten. Tento
název se vžil natolik, že se postupem času stal synonymem pro HDPE. Má teplotní odolnost až 110°C,
je vhodný pro přímý styk s potravinami. Fólie jsou charakteristicky šustivé a mají minimální
propustnost pachů a vodních par. HDPE se označuje recyklačním symbolem číslo 2.

Chemicky odolné
Variabilita úprav
Tloušťka od 50my do 200my

Plochá fólie

AB PRŮM OBAL 4U, s.r.o.
Kunín 444
IČ: 03999891
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Zipové (uzavíratelné) sáčky
Zipové sáčky jsou vyrobeny z LDPE fólie a vybavený speciálním rychlo-uzavíratelným systémem. Jsou
vhodné pro použití na drobné nebo sypké předměty. Díky speciálnímu uzávěru lze sáčky opakovaně
otevírat a uzavírat. Uzavřený sáček chrání proti vlhkosti a lze tak snadno uchovávat i zboží citlivé na
vlhkost. Pro dokonalou ochranu proti vlhkosti jsou vyráběny také zip sáčky s inhibitory koroze. Tyto
sáčky poté díky speciálním látkám zabraňují korozi kovů.

Typ
LDPE Zip sáček 4x6
LDPE Zip sáček 6x8
LDPE Zip sáček 7x10
LDPE Zip sáček 8x12
LDPE Zip sáček 10x15
LDPE Zip sáček 12x17
LDPE Zip sáček 15x22
LDPE Zip sáček 18x25
LDPE Zip sáček 20x30
LDPE Zip sáček 25x35
LDPE Zip sáček 30x40
LDPE Zip sáček 35x45

Rozměry
4cm x 6cm
6cm x 8cm
7cm x 10cm
8cm x 12cm
10cm x 15cm
12cm x 17cm
15cm x 22cm
18cm x 25cm
20cm x 30cm
25cm x 35cm
30cm x 40cm
35cm x 45cm

Balení/ balení v kartonu
100ks/200bal
100ks/150bal
100ks/200bal
100ks/160bal
100ks/100bal
100ks/80bal
100ks/60bal
100ks/40bal
100ks/30bal
100ks/20bal
100ks/20bal
100ks/10bal

Bublinkové obálky
Bublinková obálka je speciální obal vhodný pro zasílání křehkých předmětů. Díky své konstrukci je
vhodná pro poštovní zásilky. Vnější strana obálky je vyrobena z kvalitního papíru a vnitřní strana
obálky je vyplněná bublinkovou fólií. Bublinky chrání balené předměty proti nárazům a dalšímu
mechanickému poškození. Navíc jsou bublinkové obálky voděodolné, takže dokonale chrání i před
případnou nenadálou událostí.
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Ostatní obalový materiál
Naše společnost je obchodní společností a je tam schopna nabídnout velmi širokou paletu obalových
materiálů. Prostřednictvím našich dodavatelů jsme schopni zajistit i různé obaly z níže uvedených
položek.
-

Dřevěné palety, dřevěné bedny,
Bariérové fólie, antikorozní fólie
Výplňové fixační vaky
Termo fólie, kartonplast
Kurty a upínací pásy
Mikroténové sáčky, Tašky
Poštovní obálky, bezpečnostní obálky, nalepovací obálky
Kartonové krabice
Výplňové materiály (flopak, vzduchové polštářky)
Vysoušedla, protiskluzové podložky
Ochranné síťky
Polypropylenové tkané pytle
Balící stroje, svářečky fólií
Prostředky pro monitorování zásilek (Indikátory)
Poradenství

Tyto položky nejsou vedeny běžně skladem. Bližší informace budou podány na základě poptávky a
určení přesnější specifikace a množství požadovaných prostředků.

Kontakt
AB PRŮM OBAL 4U, s.r.o.
Kunín 444
(Areál prodejny Citröen)

Obchodní oddělení:
Václav Zrůnek
tel.: 731 181 157
e-mail: zrunek@prumobal.cz
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