viscoSHEET
KVALITA A FLEXIBILITA BEZ KOMPROMISU
AŽ 100 % NEVYSUŠENÉHO A rPET MATERIÁLU ZPRACOVATELNÉHO PŘI ZARUČENÝCH HLADINÁCH iV PRO
PŘÍMÝ STYK S POTRAVINAMI
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POTRAVINÁŘSKÁ KVALITA
BEZ KOMPROMISU
Bezpečnost spotřebitele

Národní a mezinárodní legislativa

Materiál a řízení kvality

Důkaz: výzva testu nejhoršího možného scénáře

Spotřebitelé jsou ze zřejmých důvodů velice citliví
na možnou kontaminaci potravinářských obalů. Tyto
kontaminanty, jako například látky z předchozí spotřeby, mohou přecházet do
potravin a ohrozit lidské
zdraví. Přísné normy pro
rPET obaly jsou tedy naprosto nezbytné. Z hlediska
bezpečnosti spotřebitele
musí interní normy kvality
překračovat požadavky zákonných norem. Cílem musí
být: bezpečný konečný obalový produkt s takovými hladinami látek z předchozí
spotřeby, které jsou hluboko
po povolenými limity.

Obalové materiály určené k
přímému styku s potravinami jsou celosvětovým
předmětem přísných předpisů. Tyto normy představují
závazek a dekontaminační
vybavení viscotec je s nimi
ve shodě. Intenzivně podporujeme naše zákazníky při
dosahování schválení dle
EFSA nebo jiných místních
požadavků v rámci obalů
potravinářské kvality viscotec. Vybavení viscotec je ve
shodě s nařízeními FDA.

Výrobci materiálů k balení
potravin se řídí základním
předpisem Správná výrobní
praxe (GMP). Neustále se
zvyšující informovanost
spotřebitelů a rostoucí požadavky předpisů jsou důvodem, proč je sledování
dokumentace kvality stále
důležitější. Ve viscoLAB
analyzujeme vaše materiály
a poskytujeme podporu pro
splnění požadavků na zajištění kvality.

Stejně jako všechny obalové materiály, tak i tepelně
tvarované výrobky vyráběné
z recyklovaného PET po
spotřebě musí procházet
podmínkami nejhoršího možného scénáře. Test viscotec ukazuje, že
dekontaminační vybavení
viscotec (deCON a viscoSTAR) jsou schopny této
výzvě dostát: nereálně silně
uměle kontaminovaný rPET
je zpracován v reaktoru a
výsledek je dokonale super
čistá vločka nebo peleta.
rPET potravinářské kvality
vyrobený technologií viscotec se od úplně nového materiálu vůbec neliší.
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deCON
4dílná gravimetrická dávkovací jednotka
Kónický dvojitý šroubový extrudér
Měnič síta zpětného proplachu
Plně integrované HMI
Zásobník rolí
Zařízení k měření tloušťky
Odřezávání okrajů
Plně automatický navíječ

Volitelné:
A Ko-extrudér
B Měření iV
C PE laminování/silikonové potahování
D Kontrolní jednotka qualiTEC
E Jeřáb pro manipulaci s PE rolemi
F Ořezový granulátor

viscoSHEET zaručuje vynikající flexibilitu při výrobě při nejnižší spotřebě energie. Při zaručených hodnotách iV je možné zpracovat až 100 % rPET, nového materiálu a zbytkového odpadu. Z důvodu krátkého a definovaného času stabilizace
materiálu a samočistícího efektu kónického dvojitého šroubového extrudéru je změn
v barvách dosaženo během několika minut.
Kontinuální gravimetrická dávkovací jednotka zaručuje rychlou a flexibilní změny
materiálu nebo formulace během výrobního procesu. Navzdory vysoké operabilitě
a snadné manipulaci splňují zásobník rolí a plně automatický navíječ nejvyšší bezpečnostní standardy.
viscoSHEET
Typ

VS 800

VS 1200

VS 2400

Max. výstup lisování*

Max. šířka fólie

Tloušťka fólie

1200 kg/h

1 x 1200 mm

120 - 1200 μm

800 kg/h

2400 kg/h

1 x 800 mm

2 x 1200 mm

120 - 1200 μm

150 - 1200 μm

* Včetně ko-extrudéru; konfigurace extrudérů podle specifikací zákazníka.
** Nástroj a konečná šířka fólie odpovídá specifikacím zákazníka.
Výše jsou uvedeny obecné údaje a průměrné hodnoty.
Vyhrazujeme si právo provádět technické změny.

deCON
•
Dekontaminace materiálu pro přímý styk
s potravinami
•
Definovaný stálý čas
zpracování na bázi
principu FIFO
•
Vysoušení na méně
než 50 ppm
•
Odprášení materiálu
během procesu

Kónický dvojitý šroubový extrudér
•
Vytváření silného
vakua
•
Přímý přívod nevysušených nových/rPET
pelet a vlastního
zbytkového odpadu
•
Rychlé změny barvy
a formulace
•
Vynikající barva a
hodnota iV
•
Nízká spotřeba energie

Zásobník rolí
•
Velmi účinné chlazení díky 420° kontaktu s povrchem
•
Přímý pohon zaručuje rychlou reakci
bez údržby
•
Konzistentní otvor
pro roli skrz C0 role s
podpěrou uprostřed
•
Automaticky nastavitelná mezera pro
válec

Plně automatický navíječ
•
Plně automatické odříznutí a výměna role
bez akumulátoru
•
Průměr role až 1500
mm
•
Navíjet je možné dvě
individuální role se
středovým řezem na
jedné hřídeli

Technické údaje deCON

Starlinger & co. Gesellschaft m.b.H.
viscotec
Adsdorf 38
4113 St. Martin im Mühlkreis, Rakousko
N 48° 25‘ 60“ · E 14° 2‘ 33“
T: +43 7232 3817-0
www.viscotec.at
www.starlinger.com
Starlinger & Co. Gesellschaft m.b.H.
Člen Starlinger Group

PCR PET potravinářské kvality
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