
ONGROFOL-T THERMOFORM

Az Ongropack Kft. által gyártott élelmiszeripari fóliák megfele-

lnek az EU által létrehozott élelmiszerekkel érintkező csoma-

golóanyagokra vonatkozó előírásoknak, rendeleteknek.

Tudjuk, hogy a kiváló minőségű csomagolás fontos 

tényezője a hatékony termékértékesítésnek, ezért kínáljuk 

az ONGROFOL
®
 THERMOFORM termékeink széles vá-

lasztékát hőformázási célokra.

Termékeink fejlesztésekor arra törekedtünk, hogy a vevőink 

a legoptimálisabb eredményeket érjék el a fólia felhasználá-

sa során. Az alkalmazás és feldolgozás függvényében az 

ONGROFOL
®
 THERMOFORM széles választékát kínáljuk 

vevőink részére, így a termékválasztékban megtalálhatóak 

a homo- és kopolimeres, a normál és magas ütésálló típu-

sok, valamint a különböző specialitások, úgy mint az anti-

sztatikus, anti-block vagy hideg ütésálló termékek.

A víztiszta mellett, transzlucens és fedett színek széles ská-

láját kínáljuk a legváltozatosabb élelmiszeripari és technikai 

formák kialakításához.

Értékesítő kollégáink készséggel segítenek megtalálni 

bőséges termékválasztékból a legoptimálisabb típust, ame-

lyet pontosan, jó minőségben szállítunk vevőink részére.

• kiváló transzparencia 
• széles szín és méret választék 
• kiváló hőformázhatóság
• speciális tulajdonságok 
• különböző vegyi anyagokkal 
   szembeni ellenálló képesség

Előnyei:



www.ongropack.hu

ONGROFOL-T THERMOFORM

Formázhatósági táblázat
Típus Formázhatóság

T-100

Vonatkozó regisztrációk:
OETI 1728/2005, 95/2002

2002/72, 1935/2004 78/142, 94/62

ISO 9001:2008, ISO14001:2004

Alkalmazási terület:
• Élelmiszeripari és technikai

   csomagolóanyagok

• dobozok és tálcák formázása

• egyéb kontúros formák kialakítása

T-200

T-300

T-400

Típus Formázhatóság

T-500

T-700

T-900

jó                kiváló

Technikai adatlap T-típus 

* 300 mm-es szélességtől

Paraméterek
Érték
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é
g

Vastagság 150 – 800μm

Papírcső mérete
(belső átmérő)

76 , *152mm

Húzószilárdság min. 46MPa

Max. tekercsátmérő

54 — 150 (szélesség)

151 — 300 (szélesség)

301 — 1550 (szélesség) max. 800

max. 600

max. 400

mm

Transzparencia min. 86 %

Vicat B 74-76

MSZ EN ISO 527:1999

MFF-411/1993

MSZ EN ISO 306:1999°C

Szélesség 54 – 1550
OPV-002/2004

mm

Vizsgálati módszer

A fóliát száraz, fedett, közvetlen hő és fényhatástól védett

helyen kell tárolni. A 15 °C alatti hőmérsékleten raktározott fóliát

a feldolgozást megelőzően lagalább 48 órán keresztül

min. 20°C hőmérsékleten kell kondícionálni

a megfelelő feldolgozhatóság érdekében.

ISO 14001:2004

ISO 9001:2008
QUALITY
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E-mail: ongropack@ongropack.hu
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