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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

RAV 90 плик 

 
Търговско наименование:        ширина (мм.), дължина (мм.) 90 RAV плик 

Описание на продукта:           Плик с дънен шев, изработен от ръкавно, натурално или цветно  многослойно 

                                                       коекструдирано фолио със средна бариера.  

Състав:                         PA/PE плик с дънен шев. 

Свойства:          Изключително добро залепване към РЕ. 

Основно предназначение:      Плик със средна бариера за вакуумно опаковане, предназначен за пряк контакт 

                                                       хранителни продукти. 

 

Свойства Стойност Единица 
Метод на 
изпитване 

Толеранс Забележка 

Дебелина 90 µm ASTM D6988-13 ± 10 %  

Тегло 173.4 g/m² INTRAMA ± 10 %  

Ширина По задание mm INTRAMA -2 mm; +5mm  

Дължина По задание mm INTRAMA -1 mm; +3mm  

Площ за единица тегло 5.76 m²/kg ASTM D4321-99 ± 10 %  

Пропускливост на 
кислород (OTR) 

39.2 cm³/m²/24h Calculated n.a. 23ºС / 0% RH 

Пропускливост на  
водни пари (WVTR) 

1.2 g/m²/24h Calculated n.a. 23ºС / 85% RH 

Якост на опън 

> 22 N/mm MD 

ISO 527-3 n.a.  

> 22 N/mm TD 

Удължение при 
скъсване 

> 300 % MD 

ISO 527-3 n.a.  

> 320 % TD 

Сила на слепване > 22 N  ASTM F88-07 n.a. 
 

 

Този продукт съответства на изискванията на Европейски регламенти № 10/2011, № 1935/2004 и техните 
изменения, както и на Наредба № 02/23.01.2008 и нейните изменения, за материалите и предметите от 
пластмаси, предназначени за контакт с храни. 

 

Препоръчителни условия за съхранение: 10-40°C, 30-80% относителна влажност, за период до 12 месеца, с 
изключение  на  продуктите  с AF  -  6 месеца  от  датата  на  изпращане.  Да се съхранява на чисто сухо място, 
далеч  от  отоплителни  уреди и пряка слънчева  светлина. Съхранявайте  в  оригинална  опаковка  до готовност  
за употреба.  Ако не се използва изцяло, моля, преопаковайте и запазете оригиналния етикет.  Да не се подлага 
на резки температурни промени и преди употреба да се внесе в помещението, където ще се използва, за да 
се климатизира за минимум 24 часа. 
 

Издадена на 30-03-2022 от Мениджър Качество и утвърдена от Мениджър Производство. 
 

Изявлението в този информационен лист се основава на средни резултати и стойности, базирани на нашия 
практически опит и натрупани данни. Тези данни са предназначени само като източник на информация и се 
предоставят добросъвестно, но без гаранция и не представляват гаранция за експлоатационни свойства на 
този продукт. Този продукт се продава при спазване на условията, посочени в документите, свързани с всяка 
конкретна продажба. Клиентите носят пълна отговорност да определят годността на този материал в 
съответствие с конкретната им цел преди употреба. 
 


