
 

Materiał              
Material

Wysokość (mm)           
Height (mm)

187 +2% - 1%
Szerokość (mm)            
Width (mm)

185 +/ - 1mm
Ilość warstw           
Amount of layers

6/4

Grubość (µm)               

Thickness (µm)
12 +/ - 5%

Średnica wewn. (mm) 
Inner diameter (mm)

76 +/ - 1mm
Długość nawoju (mb) 

Winding lenght (mb)
250 +2% - 1%

Ilość opakowań na warstwie                 

Amount packaging on layer
35

Gęstość (kg/m
3
) 

Density (kg/m
3)

1400 +/ - 5%
Waga gilzy (kg)                        
Core weight (kg)

0,46 +/ - 8%
Grubość laminatu (µm)               

Laminate thickness (µm)
52 +/ - 5%

Ilość opakowań na palecie                      

Amount packaging on pallet
210/140

Gramatura (g/m
2
)   

Grammage (g/m
2
)

17 +/ - 5%
Waga rolki netto (kg) Net 

reel weight (kg)
2,59 +/ - 8%

Gramatura laminatu  (g/m
2
) 

Laminate grammage (g/m
2
)

56 +/ - 5%
Rodzaj palety                       
Pallet type

EURO

Waga rolki brutto (kg) 

Gross reel weight (kg)
3,05 +/ - 8%

Waga nawoju netto (kg) 
Net winding weight (kg)

2,59 +/ - 8%
Wysokość (m)                    
Height (m)

1,27/0,89 +/- 5%

Materiał              
Material

PP PEEL
Siła delaminacji         
Strength of delamination

Waga palety (kg)               
Pallet weight (kg)

658,9/446 +/ - 8%

Grubość (µm)               

Thickness (µm)
40 +/ - 5%

Gęstość (kg/m
3
) 

Density (kg/m
3)

930 +/ - 5%

Gramatura (g/m
2
)   

Grammage (g/m
2
)

37,2 +/ - 5%

Data: 

Date: 21.01.2021

Wersja:   

Version:
1

Klöckner Pentaplast (LINPAC Packaging Production sp.z o.o) zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej specyfikacji w dowolnym czasie.

Klöckner Pentaplast (LINPAC Packaging Production sp.z o.o) reserves the right to change these specifications at any time.

Klöckner Pentaplast (LINPAC Packaging Production Sp.z o.o.)

Bukowice 39, 56-120 Brzeg Dolny, Poland

Direct: +48 713191230

The product is intended for packaging in refrigeration conditions in the temperature range of 

5
o
C-35

o
C. It is recommended seasoning film in processing conditions for 24 hours.

Deklaracja zgodności do kontaktu z żywnością:

PET/PE

Specyfikacja produktu
               Technical Data Sheet

Folia LINtop PET/PE B 52 PEEL PP 185x250 
Numer produktu:            
Product number:

UWAGA: ZMIANA KODU PRODUKTU

Grupa produktu:                                         
Product group:

Produkt przeznaczony do pakowania w warunkach chłodniczych w zakresie trmperatur 5
o
C-

35
o
C. Zaleca się sezonowanie folii w warunkach przetwarzania przez 24 godziny przed 

wykonaniem zgrzewu.

Under appropriate storage conditions the film maintains its properties for 12 months.

1022073
Nazwa:                                    

Name:

Folie przeznaczone są tylko do jednorazowego użycia w warunkach chłodzenia i mrożenia. 

Nie powinny być wystawiane na powierzchnię gorącą, nie mogą być używane pod lampami 

na podczerwień, w piekarnikach oraz mikrofalówkach. Czas przechowywania w kontakcie z 

żywnością wynika z okresu jej przydatności do spożycia. 

W/w produkt spełnia wymagania unijne i/lub krajowe dotyczące materiałów i wyrobów z 

tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Deklaracje zgodności są 

dostępne na życzenie klienta.

This product complies with EU and/or national legislation on materials and plastic products 

intended for contact with food. Declarations of Conformity are available on request.

Przy zachowaniu odpowiednich warunków przechowywania folia utrzymuje swoje 

właściwości do 12 miesięcy.

Przechowywanie: Storage:

Produkt powinien być przechowany w oryginalnych opakowaniach w suchych i czystych 

magazynach. Wilgotność względna powietrza max.75%. Warunki powietrzne powierzchni 

magazynowania powinny być zapewnione do prawidłowego wentylowania. Unikać 

bezpośredniego wystawiania na promienie słoneczne, nadmierną wilgoć i wilgotność. 

Optymalna temperatura magazynowania (15-24
o
C). Nie należy przekraczać 40

o
C

The product should be stored in the original packaging in dry and clean stores.  The relative air 

humidity max.75%. Storage space should be provided for proper ventilation. Avoid direct 

exposure to sunlight, excessive moisture and humidity. Optimal storage temperature (15-24oC). 

Do not exceed 40
o
C

In the case of complaint, please tear off the label and return to the samples of defective film. No 

production data and samples make it difficult or impossible investigation the cause of non-

compliance.

Tracebility:

W przypadku reklamacji proszę oderwać etykietę i odesłać wraz z wzorami wadliwych folii. 

Brak danych produkcyjnych oraz wzorów utrudni lub uniemożliwi dochodzenia przyczyny 

niezgodności.

Identyfikowalność:

Rolka / Core

Folia dolna / Bottom film

Sporządził:             

Created by:

Ogólne instrukcje użycia i ostrzeżenia: General instructions for use and warnings:

The declaration of conformity for contact with food:

The films are for single use only in cooling and freezer conditions. They should't be exposed to 

the surface of the hot, can not be used in IR lamps, in oven, microwave and should not be used 

for cooking food. Storage time in contact with food due to the period of its shelf life. 

Opakowanie / Packaging

Kod EAN:                               
EAN code:

5907556118317

Paleta / Pallet

>2

Folie transparentne

Folia górna / Upper film


