… PEREME SE S VLHKOSTÍ !
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Pereme se s vlhkostí!
Již více než 20 let se specializujeme na ochranu
zboží před poškozením, jehož příčinou je vlhkost
při přepravě a skladování. Naším řešením je cílevědomé používání vypočteného množství vysoušedel na ochranu široké škály zboží, od léčiv
a potravin až po stroje a textilní výrobky.
Vlhkost představuje velké ekonomické riziko pro
výrobce, přepravce i příjemce. Balení, expedice
a skladování jsou klíčovými místy, kde se nedostatečná péče může vymstít. Hermeticky uzavřené balení nezaručuje účinnou ochranu.
Měnící se klimatické podmínky s kolísáním teplot
během několikatýdenní přepravy po moři vedou
ke kondenzaci vodních par, která způsobuje korozi na kovech. Pokud nejsou přijata žádná ochranná opatření, mohou být důsledkem poškozené
povrchy, snížená možnost skladování, nižší účinnost nebo narušená funkčnost, stejně jako „totální
ztráta“.

Řešení nabízená firmou T
 ROPACK Packmittel
GmbH jsou v širokém měřítku uznávána řadou
pojišťoven, které neváhají poskytnout svou pojistnou ochranu zásilkám profesionálně chráněným
řešením T
 ROPACK. Příjemci nepoškozeného zboží zůstávají věrni svým dodavatelům, protože vědí,
že objednávka dorazí v bezvadném stavu. Přesnost je k něčemu pouze tehdy, je-li zásilka
v pořádku.
Pereme se s vlhkostí a držíme ji pevně v rukou!
Naše výsledky jsou doložitelné, jako by snad
ani žádná vlhkost neexistovala. To je filozofie
společnosti TROPACK pro ochranu zboží a jeho
hodnoty.
V této brožuře naleznete informace o použití,
oborech, výrobě, materiálu a technologii, stejně
jako o rozsáhlé škále našich výrobků.

S firmou TROPACK si péči i riziko můžete spočítat.
Způsob aplikace vysoušedel i jejich množství se
liší podle oboru, výrobku a konkrétního případu.
Potřebné vybavení zásilky vysoušedly se vypočte
pro každý případ zvlášť pomocí programu, který
vyvinula firma TROPACK a který je založen na
DIN 55474. Příliš málo vysoušedel znamená riziko,
příliš mnoho zase zbytečné náklady. Program je
k dispozici také zadavatelům zakázek.

Klíčové slovo: nulové riziko
Výrobky firmy TROPACK hlásají:
nulovou toleranci vůči rizikům!
Škody na zboží způsobené vlhkostí při přepravě a skladování
jsou vyloučeny díky know-how,
zkušenostem a technologii.
Při analýze spotřebního zboží
v plném rozsahu zvažujeme
všechny faktory a kritéria.
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Vlhkost je všudypřítomná.

Vysoušedla mají hodně práce
Ať malé či velké - vlhkost ohrožuje téměř
nekonečnou řadu výrobků z mnoha odvětví.
Povrchová koroze kovů není pouze kosmetickým problémem. Pokud jsou u obráběcích
strojů či dopravních systémů napadeny pohyblivé části, pak je narušena funkce až do
možného stavu nepoužitelnosti.
Vlhkost může poškodit také elektronické přístroje počínaje notebooky přes kancelářskou
techniku až po kompletní datové přístroje.
Optické měřící a testovací přístroje, fotoaparáty či kamery reagují na vlhkost stejně citlivě
jako textilie, kožené zboží nebo nábytek.
Zachování vnitřního klimatu obalu je důležité
také u chemických výrobků, léčiv, surovin a
potravin.
Společnost TROPACK Packmittel GmbH nabízí široké spektrum řešení, která se odvíjejí
od výrobku, obalu a individuálních požadavků.
Společným jmenovatelem těchto řešení je
„know-how“. TROPACK ovládá nejrůznější
technologie, materiály a obory, a to vše kombinuje s rozsáhlými zkušenostmi v jednotlivých
aplikacích.
Pro každý projekt, existují kritéria. Dokonalý
základ tvoří vysoušedla TROPACK: nejsou
jedovatá, jsou pachově neutrální, neobsahují
škodlivé látky a nepoškozují povrchy. Absorbují zbytkovou vlhkost v obalu bez toho, aby
ohrozily zboží nebo jeho příjemce.

Klíčové slovo:
Technologie aktivních polymerů ®
Tento patentem chráněný postup
vyvinutý americkou firmou CSP
integruje ochranu výrobku do
obalu. Kombinací dvou polymerů
vzniká kompozitní materiál, do
něhož jsou vsazeny aktivní účinné
látky.
Vzduchotěsné nádobky a
krabičky, např. na léčiva nebo
testovací proužky, nabízejí díky
technologii aktivních polymerů ®
integrovanou ochranu zboží
před škodami způsobenými
vlhkostí nebo bakteriemi.
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Řešení TROPACK pro ochranu proti vlhkosti se
liší svou velikostí tak, aby mohla splnit každé
Vaše zadání,- od mini sáčků s vysoušedlem až
po rozměrné pytle v provedení dle DIN 55473.
Zámořská balení kombinují účinek vysoušecích
jednotek s ochranou bariérovou fólií TROPACK,
která se dobře hodí pro dlouhé skladování či
přepravu.
Inovace, jako je technologie aktivních polymerů ®,
umožňují účinnou péči i v těch nejmenších nádobách. Toto nové řešení nabízí hermeticky uzavřené obaly s integrovanou ochranou proti vlhkosti
a bakteriím, které se mimo jiné používají pro přepravu a uskladnění zdravotních a farmaceutických
výrobků.
Investice do vysoušedel se vyplatí. Zboží dorazí
ke svému příjemci nepoškozené. Správně chráněné zásilky jsou plně pojistitelné.

Technologie a know-how.

Vypočitatelná ochrana
Sáčky s vysoušedly T
 ROPACK jsou plněny vysoce
účinnýnm, přírodním jílovým minerálem nebo křemičitým gelem. Adsorpční prostředky jsou tak čisté,
že ani přímý kontakt se zbožím není zdraví škodlivý
a umožňuje tedy širokou škálu použití. Vysoušedla
TROPACK jsou vyráběna dle normy DIN 55473
(případně armádního předpisu TL 6850-0008 a
americké specifikace MIL-D 3464 E). Vysoušecí
sáčky TROPACK vyhovují, dle provedení, legislativě
Evropské unie a směrnicím Amerického úřadu pro
kontrolu potravin a léčiv (FDA), což umožňuje jejich
použití také při přepravě, balení a uskladnění potravin a farmaceutik.
Vlastní sáček k plnění vysoušedly je vyroben –
podle požadavku – z prachotěsného natronového
papíru, netkaného rouna s vysokou odolností vůči
roztržení nebo ze speciální látky Tyvek®. Vysoušecí
sáčky splňují požadavky normy DIN 55473, existují
v provedení „A“ (bezprašné) nebo „B“ (prachotěsné) a lze je likvidovat jako běžný komunální odpad; vysoušedlo lze nesčetněkrát regenerovat pro
další použití.

Materiál, výroba a používání vysoušecích sáčků
musí být „čisté“. Navzdory zákazu, který v EU
vstoupil v platnost v květnu 2009, se však stále
do oběhu dostává zboží kontaminované dimetylfumarátem (DMF) a ohrožuje uživatele i spotřebitele. Tato rizika spojená s DMF lze snížit přísnějšími kontrolními mechanismy.
Společnost TROPACK nikdy nepoužívá vysoce
toxické DMF. Normy DIN , směrnice EU a americké předpisy FDA k ochraně životního prostředí
a zdraví jsou smysluplné, vyvážené a správné.
Náročnost společnosti TROPACK na bezpečnost a kvalitu je potvrzována pravidelnou certifikací DIN / ISO. Na to se mohou spolehnout nejen
průmysl a obchod, nýbrž také spotřebitelé.

Pro přesnou výrobu vysoušecích sáčků používá
firma T
 ROPACK automatické balicí linky. Sáčky
s vysoušedly TROPACK jsou dle normy DIN 55473
vyráběny od velikosti 1 / 6 jednotky (cca 6 g) až
po velikost 32 jednotek (cca 1130 g). Pohlcovací
schopnost může při relativní vlhkosti 80 % a teplotě
25 °C činit až 35 % vlastní hmotnosti.

Klíčové slovo: nebezpečí DMF
Zboží přicházející např. z Dálného
východu, u něhož se vysoce toxický dimetylfumarát (DMF) používá jako „pomocný prostředek“,
znamenají velké nebezpečí pro
člověka a životní prostředí. DMF
je zdraví škodlivá látka a v Evropské unii je přísně zakázána.
Vysoušedla TROPACK jsou nejedovatá, vhodná pro potravinářské
využití, bez obsahu škodlivin, pachově neutrální a lze je regenerovat. Množství vysoušedla potřebného k ochraně zboží před vlhkostí se spolehlivě vypočte díky
programu vyvinutého společností
TROPACK.
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Vysoušecí sáčky – TROPAgel ®
Škody způsobené korozí, jejíž příčinou je vlhkost
při přepravě nebo skladování, ohrožují značné
množství výrobků z mnoha různých oborů, počínaje léčivy přes optiku a elektroniku až po stroje.
Vysoušecí sáčky poskytují účinnou a ekologickou
ochranu v provedení, jaké je dokonale vhodné pro
každé jednotlivé balení. Společnost TROPACK vyvinula vlastní program pro přesný výpočet potřebného množství, který je na požádání k dispozici
zákazníkům.
Vysoušecí sáčky TROPAgel jsou plněny vysoce
aktivními vysoušecími látkami, které díky své vysoké poréznosti zaručují vysoký stupeň vysušení
vzduchu. Pohlcovací schopnost může činit
až 35 % jejich vlastní hmotnosti při 80 % relativní
vlhkosti a 25 °C. Vysoušecí sáčky TROPAgel jsou
pachově neutrální, netoxické, chemicky netečné
a nenapadají kovy ani jiné látky.

Materiály na výrobu sáčků jsou standardně opatřeny potiskem dle DIN 55473. Alternativou je neutrální potisk s nápisem „Nepoužívat vnitřně“ ve 4
jazycích, nebo textem dle individuálního
požadavku.
Vysoušecí sáčky se vyrábějí v jednotách definovaných normou DIN 55473. Na požádání lze dodat
zvláštní formáty. Jedna jednotka vysoušedla odpovídá množství asi 35 g. Je to takový objem vysoušedla, který může pohltit minimálně 3 g vodní
páry při 20 % a 6 g při 40 % relativní vlhkosti v rovnováze se vzduchem při 23 °C (+ / – 2).
Potřebný objem vysoušedla v jednotkách lze
pro jednotlivé případy zjistit na základě našeho
výpočetního vzorce uvedeného na straně 23.
Zohlednit je nutno tyto faktory:
	provedení obalu
	množství vodních par z okolního vzduchu,
jaké proniká obalem
	délka přepravy a doba skladování
	povětrnostní podmínky při přepravě
a skladování
	vzdušná vlhkost vnitřní atmosféry obalu
	množství použitého výplňového materiálu
(dřevo, papír, syntetické výplně, lepenka,
dřevěné klíny)

Vlastní sáčky pro plnění vysoušedly jsou
vyráběny z materiálů, které splňují náročné
požadavky:
	
Netkané rouno (provedení A – DIN 55473,
bezprašný), pro standardní výrobky
	
Tyvek ® (provedení B – DIN 55473, prachotěsný), s malým množstvím částic a vysoce odolný
proti roztržení, pro citlivé výrobky
	
Papír (provedení B – DIN 55473, prachotěsný),
s malým množstvím částic pro standardní
použití

Program T
 ROPACK pro výpočet objemu vysoušedla splňuje požadavky DIN 55473 a zákazníkům
je na požádání bezplatně k dispozici.
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Obaly vysoušecích sáčků
Firma TROPACK užívá k výrobě sáčků
na vysoušedla různé materiály vysoké
kvality v závislosti na účelu použití.
Rozlišuje se mezi typem A „bezprašné“
a typem B „prachotěsné“.
VA označuje sáčky z netkaného rouna
Typ A: Bezprašné sáčky z netkaného
rouna s vysokou pevností v tahu, od
8 jednotek se šňůrkou na zavěšení.
Plnění od 1 / 6 až do 32 vysoušecích
jednotek. Oblast použití: pro všechny
účely u zámořských zásilek.
PA označuje sáčky z natronového papíru
Typ B: prachotěsné sáčky z natronového
papíru pro běžné použití. Plnění od 1 / 6 do
2 vysoušecích jednotek.
TA označuje sáčky z materiálu Tyvek ®
Typ B: prachotěsné sáčky z Tyveku
s vysokou odolností proti natržení a
nízkým podílem částic. Oblast použití:
farmaceutický průmysl, elektronika a
obaly vystavené mimořádnému namáhání. Splňuje požadavky FDA (DMF 1893).

Pro výrobu vysoušecích sáčků používá TROPACK různé materiály,
které lze díky jejich vlastnostem
použít pro určité aplikace. Všechny typy mohou být dodatečně
opatřeny indikátorem účinnosti.
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Typy PA:
Typy VA:
Typy TA:

1 / 6 – 2 jednotky
1 / 6 – 32 jednotek
1 / 6 – 16 jednotek

Tyto typy odpovídají normě DIN 55473,
vydání 2008-10, a nesou označení
DIN-CERTCO 5B004.
Všechny výrobky mohou být vybaveny
indikátorem účinnosti. V takovém případě
bude k označení výrobku přidáno písmeno
W (např. VAW).
Na požádání lze vyrobit formáty sáčků ve
speciálních velikostech.

Dodávaná balení
Dodávané velikosti

dikátor 8 % relativní vlhkosti. Pokud je indikátor
MODRÝ, jsou vysoušedla ještě aktivní, pokud se
zabarví do RŮŽOVA, platí text na kontrolním lístku.

Vysoušecí sáčky TROPACK dle DIN 55473
se dodávají v různých jednotkách balení.
„základní balení“ a „originální karton“.
Základní balení – polyetylenový sáček dle
DIN 55473 – je nejmenší balicí jednotkou pro
vysoušecí sáčky a platí pro všechny typy. V
základním balení mohou být vysoušecí sáčky
skladovány v suchých prostorách po delší dobu,
aniž by ztratily účinnost. Každé základní balení
je potištěno návodem k použití a obsahuje in-

jednotky / typ

Originální kartón z vlnité lepenky je další větší
balicí jednotkou v řadě. Pro expedici je zatížitelný
až 30 kg při hmotnosti netto až zhruba 20 kg.
Jedna paleta obsahuje 27 originálních kartónů.
Rozměry různých typů vysoušecích sáčků,
počty kusů v základních baleních a celkové
objemy v originálním kartónu zobrazuje následující tabulka:
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počet kusů
základní balení *
originální kartón *

* Počet vysoušecích sáčků dle typu

Množstevní tabulka pro pomocné obalové
materiály
V balení by v žádném případě neměla být jako výplňový materiál použita hydroskopická látka. Pokud se tomu nelze vyhnout, pak musí být objemy
určené dle tabulky zvýšeny o následující počet
jednotek na jeden kg balicího nebo výplňového
materiálu:

Dřevo nebo lepenka a syntetické materiály
Západní Evropa

17

Východní Evropa

20

Severní Amerika

20

Střední Amerika

20

Jižní Amerika

20

Afrika

20

Střední Východ

20

Dálný Východ

20

Océanie

20

Nejmenší dodávanou jednotkou
je základní balení, v němž mohou
být vysoušedla skladována po
delší dobu v suchých prostorách,
aniž by ztratila něco ze své účinnosti. Počet vysoušecích sáčků
obsažených v balení vyplývá z
jejich velikosti a množství náplně.
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Vysoušecí sáčky TROPACK Mini
Sáčky jsou standardně opatřeny varováním
„Nepoužívat vnitřně“ ve 4 jazycích Mohou
být také potištěny firemním logem a dalšími
odkazy

Kompaktní sáčky TROPACK Mini poskytují účinnou ochranu i přes to, že jde o nejmenší balení,
a nárokují si jen málo prostoru. Jejich malá velikost (viz tabulka níže) a náplň z bílého gelu nabízejí značné možnosti použití. Sáčky „TROPACK
Mini“ mají obvyklou vynikající schopnost pohlcovat vlhkost.

Materiály použité na vysoušecí sáčky
TROPACK Mini splňují požadavky Amerického
úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) a
Německého spolkového úřadu pro veřejné
zdraví („Bundesgesundheitsamt“).

Standardním vysoušedlem pro TROPACK Mini
je bílý křemičitý gel, ale může nést také náplň
s molekulárním sítem o velikosti pórů 4Å nebo
jiné. Chemicky netečný výplňový materiál je netoxický, pachově neutrální a nenarušuje povrchy.
Výrobek je chráněn před poškozením způsobeným vlhkostí, jako je plíseň, rez a další reakce.

Adsorpční prostředek bílý gel patří do skupiny
křemičitých gelů a vyhovuje požadavkům Amerického úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA)
pro nepřímý kontakt s potravinami. Kromě toho
bílý gel splňuje předpisy Komise Evropského
společenství, tedy jí vydaného Pozitivního seznamu přídavných látek pro výrobce umělých
hmot a barviv, které se mohou dostat do kontaktu s potravinami.

Vlastní sáček výrobku „TROPACK Mini“ je vyroben z materiálu Tyvek ®, vysoce odolného proti
roztržení a s malým množstvím částic, a lze jej
tepelně zatavit. Tyvek® testovaný pro lékařské
účely je chemicky netečný, a proto je vhodný
k použití u potravinářských obalů. Velmi těsné
uspořádání předených polyolefinových vláken
zaručuje prachotěsný výrobek. Povrch materiálu je odolný vůči opotřebení a netřepí se.

Vysoušedla T
 ROPACK lze používat v potravinářství, neobsahují škodlivé látky a samozřejmě
ani DMF.

TROPACK Mini si nárokují jen
málo prostoru a nabízejí účinnou
ochranu i těm nejmenších prodávaným balením. Materiál sáčku na
TROPACK Mini z Tyveku ® vysoce odolného proti roztržení a
s malým množstvím částic je zatavitelný za tepla.
Tyvek ®, testovaný pro lékařské

Vysoušecí sáčky T
 ROPACK Mini naplněné bílým gelem 0,2 – 1 mm nebo molekulární
síto o velikosti pórů 4 Å

účely, je chemicky neaktivní, a

Hmotnost

tedy vhodný pro použití v potra-

Objem + / – 2 mm

vinářských obalech.
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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

Technologie aktivních polymerů ®
Díky technologii aktivních polymerů ® se otevírají
nové cesty k balení např. léčiv a zdravotnických
potřeb. Hermeticky uzavřené nádobky a krabičky
nabízejí „zabudovanou“ ochranu výrobků proti
škodám způsobeným vlhkostí nebo růstem škodlivých organismů. V kompozitním syntetickém
plastu jsou obsaženy částice, které pohlcují vlhkost, kyslík nebo pachy a mikrobiologicky ničí
bakterie.
Nová výrobní linie firmy TROPACK v současné
době zahrnuje tyto oblasti:
	Nádobky s aktivní polymerovou ® vložkou,
která zcela obalí obsah nádobky, např.
hermeticky uzavíratelné krabičky s víkem
z CSP na léčiva, laboratorní vzorky nebo
tekutiny s objemem 10 – 200 ml.
	Fólie s aktivním polymerem ® a tloušťkou
pouhých 0,3 až 1,5 mm, díky níž poskytují
ploché plastové kapsičky nebo sáčky
baleným výrobkům, např. testovacím
proužkům, ochranu proti poškození způsobenému vlhkostí.
Patentovaná technologie aktivních polymerů ®
řídí tok nejmenších molekul polymerem.
Je založena na kombinaci tří materiálů:
	Hlavní polymer jako základní složka se stará
o strukturu baleného výrobku.
	Aktivní složka dodává požadované vlastnosti,
jako např. adsorpci vlhkosti či kyslíku, nebo
uvolňování biocidu proti růstu škodlivých
organismů. Možná je rovněž kombinace
různých složek s cílem současné adsorpce
vlhkosti i kyslíku.

	Druhý polymer, který se nemísí s hlavním
polymerem, obklopí aktivní účinné látky a
vytvoří přístupové cesty.

Heterostrukturní plast s aktivními
polymery ® je tvořen dvěma polymery a aktivní složkou.

Nové aktivní heretostrukturní plasty přenášejí do
obalu plynné molekuly, nebo tam pohlcují vlhkost,
což zajišťuje optimální prostředí pro balený výrobek. Použitím technologie aktivních polymerů ®
se reguluje vnitřní klima obalu, v němž jsou, dle
aktivní složky, pohlcovány vlhkost, kyslík nebo
pachy a uvolňováno aroma či biocidy proti růstu
škodlivých látek.
Možnosti aplikace a využití technologie aktivních
polymerů ® daleko přesahují obalovou techniku.
Aktivní „konstrukční“ části lze vyvinout pro každou
myslitelnou formu výrobků, jako jsou inhalátory
nebo lékařské doplňkové výrobky. Heterostrukturní plast může při různých postupech vstřikování
vytvořit jakýkoliv požadovaný tvar. Individuální
vytváření funkčních obalů téměř nezná hranice.

Vnitřní výstelka CSP
Jedna nepropustná vrstva
Výstelka CSP
s vysoušedly

Krabička
CSP

pronikající
vlhkost

Sáček s
vysoušedlem

Standardní
krabička

Vnitřní výstelka s vysoušedly nabízí
optimální ochranu před vlhkostí.

Pomocí technologie aktivních
polymerů ® se reguluje vnitřní
klima obalu k ochraně výrobku.
Aktivní částice v heterostrukturním plastu pohlcují vlhkost, kyslík
nebo pachy, ale také uvolňují
aroma nebo biocidy proti růstu
škodlivých organismů.
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Vysoušecí sáčky pro automobilový průmysl
 ROPACK nabízí řešení šitá na míru pro široký
T
okruh aplikací – od mobilních i stacionárních
klimatizačních zařízení v automobilech (osobní
či nákladní automobily, autobusy, dodávky) až
po průmyslová a rezidenční s cílem odborné
kontroly a odstraňování problémů s vlhkostí,
která vzniká v souvislosti s chladicími systémy.
Použitím vysoušecích sáčků TROPACK se:
	zamezuje vzniku koroze
	zvyšuje spolehlivost
	chrání konstrukční díly
Životnost systému se touto ochranou zvyšuje.
Na základě individuálních požadavků vyvíjí
TROPACK na svém strojním vybavení individuální řešení přizpůsobené zákazníkům.
Každý projekt je analyzován na moderních
testovacích a měřících přístrojích.
Rozměry vysoušecích sáčků se řídí specifikací zákazníka. Jsou možné šířky od 30 mm
do 150 mm, lze vyrobit také speciální formáty.

Vysoušedla T
 ROPACK pro automobilový průmysl obsahují jako
adsorpční prostředek molekulární
síta prověřená a uvolněná ze
strany automobilového průmyslu
(registrace MDS).
Vysoušedla a pro ně určené
sáčky jsou chemicky netečné
a nepoškozují povrchy.
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Výhody vysoušecích sáčků TROPACK
v automobilovém průmyslu jsou:
	Vysoká pevnost materiálů, z něhož jsou sáčky
vyrobeny
	Mimořádná pevnost ve srovnání se sáčky svařovanými po čtyřech stranách
	Fungují jako filtry v chladicích systémech
	Velmi nízké náklady na instalaci a manipulaci
	Homologace pro chladiva R134a a HFO-1234yf
Jako materiál na výrobu sáčků jsou dle zadání
používána speciální rouna s vysokou odolností
proti roztržení v různých provedeních a hmotnostech. Jako adsorpční prostředky se používají
molekulární síta (registrace MDS), prověřená a
uvolněná ze strany automobilového průmyslu.

Vysoušecí sáčky do kontejnerů – TROPAsorb®
Vysoušedla TROPAsorb ® byla vyvinuta speciálně
pro použití v přepravních kontejnerech k ochraně
přepravovaného zboží před vlhkostí. Sáčky naplněné 200 g vysoušedla adsorbují velká množství
vlhkosti a chrání tak zboží v plechových kontejnerech nebo výrobky z oceli před rzí a uložené potraviny před zkažením.

Aplikace je jednoduchá, neboť sáčky se mohou
buď položit na podlahu do rohů kontejneru, nebo
zavěsit na háky kontejneru v jeho horní třetině.
K tomuto účelu jsou k dispozici odpovídající síťky.
Sáčky jsou vyrobeny z materiálu Tyvek ® a jsou
zatavitelné za horka. Extrémně odolná tkanina
z předených polyolefinových vláken je mimořádně
trvanlivá. Velmi husté uspořádání vláken zaručuje
prachotěsnost sáčku; sáčky mají povrch odolný
vůči opotřebení a třepení a jsou opatřeny ochranou proti horku.

Vysoušedla TROPAsorb ® obsahují speciálně vyvinutou patentovanou adsorpční směs (vermikulit a chlorid draselný) proti „kontejnerovému
dešti“, který se ve velkých ocelových kontejnerech objevuje jako kondenzát v důsledku
teplotních a klimatických změn při dlouhých
zámořských transportech. Prevence škod v
případě takových střídajících se podmínek má
smysl rovněž u silniční či železniční dopravy
nebo v případě dlouhodobých úložek.

Jednotlivé sáčky jsou potištěny varováním
„Nepoužívat vnitřně“ ve 4 jazycích. Sáčky
je možné potisknout dalšími odkazy, např.
firemním logem.

Vysoušecí sáčky pro kontejnery měří 13 x 28 cm.
Jejich počet závisí na velikosti kontejneru; typický
dvacetistopý kontejner vyžaduje 32 vysoušecích
sáčků.
Vysoušecí sáčky TROPAsorb® umí pohltit až 160 %
své vlastní hmotnosti (při 20 °C / 90 % relativní
vlhkosti) a vlhkost uzavřít. Tato vysoce účinná
ochrana při přepravě pomáhá předcházet nákladnému vracení poškozených zásilek.

Náplň

Vermikulit a chlorid draselný

Hmotnost

g

Rozměry

mm

200 + / – 10 %
13 x 28 cm

Adsorpční křivka vysoušedla TROPAsorb ®
Humidadsoadsorpovaná vlhkost (g)

400
300
200
100

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Dny, 20 °C, 90 %
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Vysoušecí sáčky TROPA sorb ®
pro kontejnery jsou plněny speciální patentovanou adsorpční
směsí (vermikulit a chlorid draselný) proti „kontejnerového
dešti“. Sáčky i vysoušedla jsou
vhodná pro styk s potravinami
a jsou nezávadná.

Zámořské balení – bariérové fólie
 ROPACK doporučuje dvě varianty materiálů
T
bariérových fólií:

Zboží ohrožené korozí musí být pro zámořskou
dopravu, dodávky do tropických či polárních oblastí, ale také pro dlouhodobé úložky chráněno
„klimatickým obalem“. Balené zboží je zataveno
do bariérové fólie Tropac ®, která je nepropustná
pro vodní páry (hliníkový kompozit nebo polyetylén) a která balené zboží hermeticky uzavře před
přístupem vzduchu. Vnitřní atmosféra je udržována bezpečně pod 50 % relativní vlhkosti pomocí
přesně vypočteného množství jednotek vysoušedla TROPAgel ®; vysoušedlo adsorbuje zbytkovou vlhkost uvnitř obalu.

Polyetylénová fólie jako standardní balení
pro dobu přepravy a skladování max. 1 rok.
Fólie o tloušťce 200 µm s maximální propustností pro vodní páry v objemu 0,5 g / m2 za
24 ho DIN a při 23 °C / 85 % relativní vlhkosti
(viz DIN 55122) nabízí potřebnou ochranu.
Hliníková bariérová fólie TL 8135-0003 jako
obal pro dlouhou dobu přepravy a skladování
od 1 do 5 let; chráněné zboží je zavařeno do
fólie.

Každý typ fólie má různý stupeň nepropustnosti pro vodní páry, proto se při výpočtu musí
zohlednit kontinuálně pronikající vlhkost – viz
DIN 55473. Důležité jsou tyto body:

Výrobky
Tropac ® III – pro vyšší nároky se zvýšenou
pevností v roztržení a v průtlaku.

	klimatické zóny, které zboží překoná
délka přepravy a / nebo skladování
propustnost fólie pro vodní páry
povrchová plocha obalu v m2 (všech 6 stran)

Tropac ® IV – pro střední nároky s dobrou
pevností v roztržení a v průtlaku. Odpovídá
aktuálním normám MIL a TL.
Clear ® – zatavitelná průhledná kompozitní
fólie, lze ji kombinovat s fóliemi Tropac III a
Tropac ® IV.

Pomocí „klimatického balení“
může být chráněno korozí
ohrožené zboží při zámořské
přepravě, dodávkách do tropických nebo polárních krajů
a během dlouhodobé úložky.
Balené zboží se spolu s vypočteným množstvím jednotek
vysoušedla zataví do bariérové
fólie Tropac ®, která je nepropustná pro vodní páry (hliníkový

Bariérové fólie T
 ROPACK

Jednotka

Tropac ® III

Tropac ® IV

Clear ®

Složení materiálů
PolyetylénHD / LDPE
Hliník Polyester

µm
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7

Composite foil

Kompozitní fólie Gramáž DIN 53104
Tloušťka DIN EN ISO 527-3

g / m2
µm

125
100

110
100

90
92

Pevnost v roztržení dle DIN 53455
podélně
příčně

N / 15 mm
N / 15 mm

> 55
> 55

> 55
> 50

> 45
> 45

Pevnost svarů v roztržení
DIN EN ISO 527-3

N / 15 mm

> 30

> 30

> 45

Rozsah teplot
pro použití

°C

– 40 to + 60

– 40 to + 60

– 30 to + 60

Propustnost pro vodní páry
DIN 53122, část 2

g / m2 / d

< 0.02

< 0.02

< 0.05

Odolnost proti oleji
FED-STD-101 / 3015

ano

ano

ano

Vojenská homologace
TL 8135-0003-1
MIL-PRF 131 K+ DIN 55531-1

+
+

+
+

není
v normě

100
100 / 125 / 150
+ speciální šířky

100
100 / 125 / 150
+ speciální šířky

100
100 / 125 / 150
+ speciální šířky

Délka návinu
Šířka role

kompozit nebo polyetylén).
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m
cm

Bariérový materiál TROPACK je odolný vůči vodě,
páře a oleji, poddajný, odolný vůči oděru a hnilobě
a zatavitelný na matné straně. Bariérové fólie Tropac ® se vyrábějí také jako polohadice, ploché
vaky nebo vsuvky do beden.
Kombinace bariérové fólie a vysoušecích sáčků je
nejekonomičtějším řešením pro zámořské balení,
protože je lze optimálně sladit. Náklady na dopravu se tak sníží na minimum, protože jejich hmotnost je nízká a na konzervaci a dekonzervaci jsou
nutné jen nepatrné náklady.

Balení s pevnou bariérovou vrstvou
Plechové sudy s pevnou bariérovou vrstvou
se nabízejí jako obal nepropustný pro vodní
páry na jednotlivě balené malé díly. Spolehlivě
zabrání pronikání vzdušné vlhkosti.
Vzduch zachycený v obalu je vysušen pomocí
přidaných vysoušecích sáčků, přičemž se musí
brát v potaz teplota v prostoru obalu. Pro vysušení vzdušného prostoru v obalu o objemu
200 l (prázdné nádoby) je zapotřebí 1 – 2 g na litr.
Převážně se používá křemičitý gel.

Bariérové fólie TROPACK jsou
odolné vůči vodě, páře a oleji,
poddajné, odolné vůči oděru a
hnilobě a zatavitelné na matné
straně.
Kombinace bariérové fólie a
vysoušecích sáčků je nejekonomičtějším řešením pro zámořské
balení, protože je lze optimálně
sladit s nákladem.
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Vysoušecí patrony a kapsle
Vysoušecí patrony TROPACK se používají do drahých přístrojů měřicí a regulační techniky a jiných
vysoce citlivých optických a elektronických přístrojů (zejména vojenská technika) k ochraně před
vlhkostí a následným škodám způsobeným korozí
a plísněmi. Kapsle s obsahem vysoušedel jsou
zejména vhodné jako ochrana farmaceutických
výrobků díky tomu, že jsou k dispozici v mnoha
typech, speciálních velikostech a provedeních.
Adsorbovány jsou zbytky vlhkosti, které v přístroji
zůstaly, a vlhkost, která do nich pronikla netěsnostmi, a nyní zde kvůli kolísání teplot kondenzuje.
Funkčnost a možnosti použití zůstávají neomezeny. Pro optimální účinnost je nutno dodržet následující předpoklady: konstrukční skupiny pevně
uzavřít a utěsnit průchody, Všechny díly musí být
čisté a suché a nesmí obsahovat žádnou zbytkovou vlhkost (plastové díly mohou mít zbytkovou
vlhkost 3 – 5 %).
Pouzdra kapslí a patron s vysoušedly jsou převážně z moderních plastů, jako je akryl-nitrilkopolymerizát. Krycí víčko je z papíru nebo netkané textilie, aby se mohla difundovat vzdušná
vlhkost. Občas jsou začleněny také indikační
papírky.
Aktivní vysoušedlo – převáženě křemičitý gel
(kysličník křemičitý – SiO2) – se plní dle typu
použití a zadání zákazníka. Používají se také
molekulární síta. Ta se vyznačují obzvláště
rychlou pohlcovací schopností a nepatrným
podílem prachu.

Vysoušecí patrony a kapsle
TROPACK se používají v drahých přístrojích měřicí a regulační techniky a dalších optických a elektronických přístrojích
(zejména vojenská technika).
Vysoce citlivá přístrojová technika je tak chráněna před škodami způsobenými vlhkostí, jako
jsou koroze a plísně.
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Vysoušecí patrony a kapsle jsou dodávány
v hermeticky uzavřených ochranných obalech,
aby během přepravy a při skladování neztratily
nic ze své účinnosti:
Standardní balení vysoušecí kapsle: sáček z
0,2 mm silné polyetylénové fólie s indikátorem.
Sáčky z neprůhledné hliníkové bariérové fólie
z hliníkového kompozitu (dle TL 81305-0003),
nepropustné pro vodní páry, s indikátorem
vlhkosti uvnitř (mohou být zkontrolovány pouze
tehdy, pokud je sáček otevřen).
Standardní balení vysoušecí patrony: průhledné
balicí sáčky z kompozitní fólie s velmi vysokou
neprostupností pro vodní páry dle MIL-B22191,
typ I, a v krabičkách dle TL 4440-0007.
Všechny údaje týkající se norem Armády Spolkové
republiky Německo jsou založeny na aktuálně
platných vydáních.
U vysoušecích patron se používají speciální
ochranné dutinky dle TL 4440-0007 z neprůhledného polystyrolu, které jsou na patrony
našroubovány. Navíc je možné zabalit je do
hliníkové krabičky. Pouze nepoškozený a
neotevřený sběrný a expediční obal garantuje
náležité vlastnosti kapslí a patron.

Výrobní program
Ref. č.

Pol. č.
Skladové č. (NATO)

Popis

Rozměry Instalační
délka v mm

Vysoušecí patrony pro jemnou mechaniku a optiku
dle VG 95 239 z černého polystyrolu s průhledem a
indikátorem vlhkosti pro 40 % relativní vlhkost v čelní
části vysoušecí patrony
1

4440-12-158-5262

Jmenovitá velikost 2,5 – 15 (transparentní);
Závit: M16 x 1,5; Náplň: 0,35 g molekulární síto

2

4440-12-158-5263

Jmenovitá velikost 5 – 25 (transparentní);
Závit: M16 x 1,5; Náplň: 0,7 g molekulární síto

24

3

4440-12-158-5264

Jmenovitá velikost 10 – 50 (transparentní);
Závit: M16 x 1,5; Náplň: 1,5 g molekulární síto

50

4

4440-12-175-4087

Jmenovitá velikost 10 – 17 (transparentní);
Závit: M24 x 1,5; Náplň: 1,7 g molekulární síto

17

5

4440-12-175-4086

Jmenovitá velikost 25 – 16 (transparentní);
Závit: M36 x 1,5; Náplň: 3,5 g molekulární síto

16

6

4440-12-158-5265

Jmenovitá velikost 25 – 35 (transparentní);
Závit: M24 x 1,5; Náplň: 3,5 g molekulární síto

35

7

4440-12-158-5429

Jmenovitá velikost 50 – 70 (transparentní);
Závit: M24 x 1,5; Náplň: 7 g molekulární síto

70

8

4440-12-154-7226

Jmenovitá velikost 100 – 45 (transparentní);
Závit: M36 x 1,5; Náplň: 14 g molekulární síto

45
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Plastové vysoušecí kapsle (cylindrické nádobky)
s porézním krycím víčkem z kartónu,
nelze regenerovat
9

HKS000001

Vysoušecí kapsle KA 0,4
Náplň: 0,5 g bílý gel

12,7
9

Ø
výška

10

HKS000101

Vysoušecí kapsle KA 1,25
Náplň: 1,25 g bílý gel

20
10

Ø
výška

11

HKS000003

Vysoušecí kapsle KA 3
Náplň: 3 g bílý gel

29
10

Ø
výška

12

HKS000301

Vysoušecí kapsle KO 0,65
Náplň: 0,65 g oranžový gel

15
10

Ø
výška

13

HKS000300

Vysoušecí kapsle KO 3
Náplň: 3 g oranžový gel

29
10

Ø
výška

14

HKS000302

Vysoušecí kapsle KO 4
Náplň: 4 g oranžový gel

31
10

Ø
výška

15

HKS000031

Vysoušecí kapsle KO 27
Náplň: 27 g oranžový gel

61,5
20

Ø
výška
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HKS000401

Vysoušecí kapsle KM 1
Náplň: 1 g molekulární síto

13,9
17,3

Ø
výška

15
8,2

Ø
výška

Plastové nebo kovové vysoušecí patrony;
různé tvary a náplně,
částečně vyměnitelné
17

4440-12-140-2234

Vysoušecí patrona P1; Náplň: 5 g; Ø 11
po 2 kusech v balení

Jmenovitá velikost, např. 100 indikuje objem prázdného přístroje max. 100 dm3. Patrony TL 4440-0007 se do ochranných dutin
těsně vešroubují. Hlava patrony a dutinka jsou zajištěny červenou lepicí páskou. Hmotnosti se rozumí s tolerancí + / – 10 %.

V případě dostatečného počtu kusů lze vyvinout také vysoušecí patrony
a kapsle v individuálním provedení, které splňují speciální nároky.

Hmotnosti náplní vysoušecích
patron a kapslí se mohou mírně
lišit v závislosti na sypné hmotnosti použitých vysoušedel.
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Pomocné balicí prostředky
Indikátory vlhkosti
informují – ve spojení s vysoušedly – o klimatu
uvnitř obalu, příp. o stupni vlhkosti. Indikátory vlhkosti jsou zhotoveny ze speciálního savého papíru, který je impregnován koncentrovanými chloridovými roztoky kobaltu II. Čísla na impregnovaných plochách zobrazují relativní vlhkost zbarvením od modré přes fialovou až po růžovou. Pokud
vzdušná vlhkost opět poklesne, změní se zabarvení v opačném sledu.
Inidkátory vlhkosti se buď vloží do bariérového
obalu nebo jsou součástí průzorů. U řádně provedených exportních balení s vysoušedly klesá při
běžných teplotách relativní vlhkost během krátké
doby pod 20 %. Indikátory vlhkosti jsou pak modré
v poli 30 %.
Pokud k tomu nedojde, zkontrolujte, zda je obal
dostatečně těsný, zda není použito malé množství
vysoušedel či zda balené zboží není příliš vlhké.

Obálky na dodací listy
chrání přepravní doklady před znečištěním,
prachem a vlhkostí. Upevňují se vně obalu,
jejich zadní strana je samolepící. Obálky na
dodací listy jsou dostupné také v červené
barvě a dokumenty se vkládají zepředu.
Velikost I
Velikost II

na dokumenty formátu DIN A 6
na dokumenty formátu DIN A 5

Indikátory vlhkosti jsou malé, jednoduché k instalaci a cenově výhodné. Při zkušební teplotě 2 °C
(+ / – 2 °C) činí přípustná tolerance + / – 5 % relativní
vlhkosti. Tím odpovídají Technickým dodacím podmínkám pro Armádu Spolkové republiky Německo
TL 6685-0003, vydání 4.

Dodací listy jsou označeny v osmi jazycích:
německy, anglicky, francouzsky, portugalsky,
španělsky, arabsky, čínsky a rusky. Další jazyky
na požádání.

Během přepravy do oblastí s extrémními klimatickými podmínkami se teplotní změna při více
než 20 °C projeví později, při méně než 20 °C dříve. Odchylky činí asi 2,5 % relativní vlhkosti na každých 5 °C nad, příp. pod 20 °C.

Se přibíjí na přepravní bedny;
jsou potištěny v 10 jazycích.

Plechové schránky na dodací listy

malé
velké

Indikátory vlhkosti se umisťují do
obalu z bariérové fólie nebo jsou
součástí průzorů. U řádně provedených obalů s vysoušedly klesá
při běžných teplotách relativní vlhkost za krátkou dobu pod 20 %.
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na dokumenty formátu DIN A 6, s otvorem
na dokumenty nebo bez něj
na dokumenty formátu DIN A 5, s otvorem

Výstražné cedulky a štítky

Indikátory náklonu

pro metodu s vysoušedly II VG 95604,
vyrobeny z papíru, povrch vodoodpudivý,
zadní strana samolepící
Barva:
červená RAL 3000

informují o tom, zda byly dodrženy speciální
přepravní příkazy, jako např. „přepravovat v
kolmé poloze“, nebo „neklopit“. Zadní samolepící stranou se připevňují přímo na obal zboží.
Přední strana je z červeného plastu a je na ní
komora ve tvaru nahoru směřující šipky, která
je ohraničena kovovým páskem a směrem
dolů vybíhá do dvou kulatých komor naplněných
modrými zrnky. K aktivaci indikátoru se odstraní
kovový pásek.

Jmenovitá velikost 1
Rozměry:
34 x 74 mm, papír
Verze č.:
7690-12-140-6350
Jmenovitá velikost 2
Rozměry:
52 x 100 mm, papír
Verze č.:
7690-12-140-6351
Jmenovitá velikost 3
Rozměry:
74 x 148 mm, papír
Verze č.:
7690-12-140-6352
Plechové větrací mřížky a výkyvné kryty
zažehnávají u velkých přepravních balení
nebezpečí, že vodní pára pronikne bariérovou fólií, a zajišťují stejnoměrnou cirkulaci vzduchu. Podle velikosti obalu je dobré
upevnit dvě nebo více větracích mřížek,
nejlépe v horní části obalu.

Pokud se zboží nesprávně nakloní, vysypou
se zrníčka ze své výchozí polohy nahoru do
špičky šipky a tam se zachytí na samolepicí
zadní straně. Tato nevratná indikace je tou
nejlepší kontrolou. Z bezpečnostních důvodů
by se mělo používat více indikátorů a měly
by být označeny tak, aby se předešlo zneužití
nebo záměně. Připojený varovný štítek upozorňuje přepravce i příjemce na použití a způsob
fungování indikátoru naklonění.

Verze s výkyvnými kryty umožňuje z
vnějšku zkontrolovat indikátor vlhkosti
upevněný uvnitř balení.

Větrací plechové mřížky
malá 130 x 130 mm
velká 180 x 180 mm

Indikátory náklonu TROPACK
ukáží, zda byly dodrženy speciální přepravní příkazy, jako
„přepravovat v kolmé poloze“

Výkyvné kryty
malý 130 x 130 mm
velký 180 x 250 mm

nebo „neklopit“. Samolepící
zadní stranou se upevní přímo
na obal.
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Pomocné balicí prostředky
Shockwatch ®
Shockwatch ® jako spolehlivý „bodygard“ citlivého
přepravovaného zboží činí transparentními i ty
škody z přepravy, které nejsou na první pohled
rozpoznatelné. Indikátor neomylně ukáže, zda
bylo zboží vystaveno silným otřesům nebo nebyly
dodrženy definované předpisy k manipulaci.
Shockwatch ® je silně přilnavá nálepka s vysoce
přesnou skleněnou trubičkou, která v neviditelném
prostoru obsahuje červenou kapalinu. Pokud
se s přepravovaným zbožím zachází způsobem,
který neodpovídá stanoveným pokynům, zabarví
tato kapalina trubičku trvale na červeno.

Indikátor se spolu s varovnou nálepkou s pokynem
k manipulaci nalepí před odesláním na obal. Odpovědný pracovník přepravce potvrdí, že není poškozen. Při příjezdu se zaznamená stav každého idikátoru – zabarvený, chybějící nebo intaktní. Každý
Shockwatch má své vlastní sériové číslo, které je
rovněž vyznačeno na přepravních dokumentech.
Speditéři na celém světě věnují zásilkám označeným indikátorem Shockwatch ® tu největší možnou
péči.
Od počtu 1600 kusů je možný individuální potisk –
při převzetí výrobních nákladů na fólii.

Indikátor:
neúplatný hlídač
Vašeho citlivého
nákladu.

Shockwatch ® jako bodyguard
citlivých nákladů odhalí i ty škody
způsobené přepravou, které
nejsou na první pohled vidět.
Indikátor neomylně ukáže, zda
náklad nebyl vystaven silným
otřesům a zda byly dodrženy
pokyny k manipulaci.
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Adsorpční látky
Křemičitý gel

Bílý gel s velkými póry

je důležitý absorpční prostředek určený k pohlcování vzdušné vlhkosti v nepravidelně granulované
a porézní formě kyseliny křemičité. Vzniká řízenou
chemickou reakcí vodního skla a kyseliny sírové
jako čistý kysličník křemičitý s velmi vysokým obsahem SiO2. Křemičitý gel nevyvíjí páry, je zcela
bez zápachu a nenapadá kovy. Velká vnitřní povrchová plocha s póry umožňuje adsorbovat vodu
až do cca 36 % vlastní hmotnosti. Křemičitý gel je
dostupný jako bílý nebo indikační gel.

pohlcuje vodu v kapalném stavu. Používá se tam,
kde se voda může objevit v proudu vzduchu nebo
plynu. Zde slouží jako nárazníkový gel a používá
se před gelem s malými póry.

Bílý gel s malými póry
je křemičitý gel k ostrému vysušení vzduchu. Nasákavost vodními párami činí asi 15 % hmotnosti
při 20 % relativní vlhkosti, příp. 25 % hmotnosti při
40 % relativní vlhkosti.
	Zrnitost 0,2 – 1 mm – k udržení suchého vzduchu mezi izolačními okenními skly, ve vysoušecích patronách a kapslích. Nejjemnější gely
s vysokou čistotou se používají u nosičů vonných látek, k zachování sypkosti chemikálií a
farmaceutik a dále v kosmetickém průmyslu.
	
Zrnitost 1 – 2 nebo 2 – 3 mm – pro filtrační
vložky plynových masek, při výrobě izolačních
skel, při vysoušení kapalin a chladiv.
	Zrnitost 1 – 3 mm – univerzální typ, při vysoušení
vzduchu a plynu v menších zařízeních a při vysoušení chladiv.
	Zrnitost 2 – 5 mm – velká adsorpční schopnost
při nízké ztrátě tlaku, k vysoušení plynů (etan,
etylén, butan, chlór, zemní plyn, metan, metylenchlorid, kysličník siřičitý, dusík a vodík).

Indikační gel

Oranžový indikační gel
je bílý gel s indikátorem vlhkosti, který neobsahuje
těžké kovy a je tedy velmi ekologický. V aktivním
stavu a až do zatížení cca 6 % hmotnosti vody je
oranžový a s přibývajícím pohlcováním vody se
barví doběla. Celková absorpční kapacita se pohybuje kolem cca 23 % hmotnosti při 40 % relativní
vlhkosti. Předností oproti bílému gelu je vizuální
kontrola stupně nasycenosti.
Molekulární síta
Synteticky vyráběné zeolity charakterizované pravidelným průměrem pórů a krystalickou stavbou.
Nezávisle na relativní vlhkosti pohlcují vodní páru
v objemu 18 – 22 % své hmotnosti. Molekulární síta
mají velmi malý vlastní objem a optimální pohlcovací schopnost.
Jíl
Jílový minerál (ze 60 – 80 % montmorilonit) se silnou nasákavostí a bobtnavostí. Barva se pohybuje od šedé / tmavě šedé až po načervenalou.
V aktivním stavu může jíl podle kvality pohltit až
cca 19 hmotnostních procent při 40 % relativní
vlhkosti. Nasáknutý materiál lze aktivovat zahřátím na 150 °C.

Adsorpční látky TROPACK ukládají

Jíl

vlhkost působením fyzikálních
sil do úzkých dutin své struktury,
která má formu vrstev, pórů a
kanálků. Adsorpční prostředky
nejsou rozpustné ve vodě. Jsou-li
zahřáty, uvolní uloženou vlhkost
zpět do okolní atmosféry.
Tak mohou být libovolně rege-

Bílý gel

nerovány, aniž by ztratily svou

Molekulární síto

účinnost.
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Výrobky, materiály, výhody pro zákazníky
Společnost TROPACK Packmittel GmbH nabízí
široký sortiment od sáčků s vysoce aktivními
vysouše dly TROPAgel ® a příbuzných výrobků
až po bariérové fólie a pomocné balicí prostředky. To pro zákazníky znamená jistotu a
úspory nákladů:
	Optimalizace přepravní doby
	Jednodušší balení
	Minimalizace reklamací,
	Nižší pojistné / vyloučení rizika
	Nulové škody z přepravy a skladování způsobené vlhkostí
	Regenerace a ekologická likvidace vysoušedel
(komunální odpad)
Výpočtový program
Pro zjištění, kolik jednotek vysoušedel je zapotřebí pro konkrétní přepravu a / nebo skladování,
používá TROPACK vlastní program. Na požádání
je volně k dispozici také zákazníkům.

Potisk
Vysoušecí sáčky T
 ROPACK jsou standardně
označeny dle DIN 55473 nebo alternativně
varováním „Nepoužívat vnitřně“ v němčině,
angličtině, francouzštině a španělštině.
Je možné natisknout firemní logo nebo jiné
údaje zákazníka.
Účinnost a ochrana životního prostředí
Vysoušedla T
 ROPACK mohou být libovolně často
regenerována, aniž by ztratila svou účinnost.
To je možné při zahřátí na:
Křemičitý gel
Jíl
Molekulární síta
Indikační gel

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

U vysoušecích sáčků je nutné brát v úvahu teplotní odolnost materiálu vlastního sáčku. Zpravidla
je nižší než teplota potřebná pro regeneraci.

Speciální formy
Poradenské služby
 ROPACK dodává vysoušecí sáčky, vysoušecí
T
patrony a kapsle a bariérové fólie pro konkrétní
projekty dle individuálních požadavků zákazníků
také ve speciálním provedení.

Informace v této brožuře slouží k první orientaci.
Vysoušecí sáčky se musí používat s přihlédnutím
k danému účelu a použitým materiálům. V tom
Vám rád pomůže poradenský tým firmy T
 ROPACK.

Normy a homologace
Výrobky TROPACK odpovídají předpisům, jako jsou
DIN 55473, vydání 10 / 2008, a jsou označeny dle
DIN 5B004. Vysoušedla splňují příslušná ustanovení zákona o zdraví Spolkové republiky Německo
a Amerického úřadu pro kontrolu potravin a léčiv.

Všechny údaje odpovídají platným předpisům a
stavu výzkumu a vývoje. Nepředstavují převzetí
jakýchkoliv záruk a nelze z nich odvodit žádné závazky firmy TROPACK. Mohou být změněny bez
zvláštního upozornění.
 ROPACK nepřebírá žádnou odpovědnost za to,
T
že se na nabízené výrobky nebo receptury a postupy nevztahují žádná národní nebo mezinárodní
majetková práva třetích stran. Všeobecné prodejní
podmínky platí pro všechny výrobky T
 ROPACK.

Servis, poradenství a vývoj jednotlivých řešení pro vysoušedla ze
strany společnosti TROPACK jsou
pro naše zákazníky předpokladem
hospodárnosti a efektivity.
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Výpočet vysoušecích jednotek
Potřebný počet vysoušecích jednotek
dle DIN 55474 se vypočte takto:

n = 1 / a · (V·b +m·c+ A·e·D·t)

Vysoušecí sáčky se vloží dovnitř balení, případně se
rozmístí na několik míst. Až do okamžiku použití musí
vysoušecí sáčky zůstat uloženy ve vzduchotěsném
balení z výroby, které se okamžitě po odebrání sáčků musí opět uzavřít.

n = počet vysoušecích jednotek
a = objem vody na vysoušecí jednotku podle
přípustné konečné vlhkosti. Při konečné vlhkosti
20 % relativní vlhkosti a = 3 g
40 % relativní vlhkosti a = 6 g
60 % relativní vlhkosti a = 8 g

Vysoušecí sáčky TROPAgel ® se vyrábějí podle normy
DIN 55473, příp. německého vojenského předpisu TL
6850-0008 a americké specifikace MIL-D 3464 E po
jednotkách.

e = opravný faktor vztažený na konečnou
vlhkost: pro 20 % relativní vlhkosti e = 0,9,
pro 40 % relativní vlhkosti e = 0,7, pro 60 %
relativní vlhkosti e = 0,6
V = vnitřní objem obalu v m3
b = podíl vlhkosti na m3 vzduchu v závislosti na teplotě a relativní vlhkosti během balení, např. při 20 °C a
85 % relativní vlhkosti b = 15 g / m3
m = hmotnost hydroskopického pomocného balicího prostředku v kg
c = faktor obsahu vlhkosti na gram hydroskopického
pomocného balicího prostředku v závislosti na stavu
vysušení pro dřevo, papír a lepenku nedefinovaného
obsahu vlhkosti c = 140 při definovaném předsušení
c=0
A = povrchová plocha obalu z bariérové fólie v m2
D = propustnosti vodní páry pro očekávané klima
v g / m2 D. Stanovení dle DIN 53122 nebo hodnoty
uváděné výrobci bariérových fólií.
t = délka přepravy a skladování v t (dny)
Program firmy TROPACK pro výpočet vysoušecích
jednotek dle DIN 55473 je na požádání zákazníkům
bezplatně k dispozici.

Počet vysoušecích jednotek
potřebný pro specifický náklad
se vypočte na základě celé řady
faktorů, jejichž hodnoty se vloží
do vzorce. T
 ROPACK používá
program, který firma sama vyvinula a který je k dispozici také
zákazníkům.
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