
Onze krimpfilms voor de bouw zijn hoogwaardige, gecoëxtrudeerde folies van polyethyleen. 
Krimpfilms voor de bouw bieden een weerbestendige verpakking, voor veilig transport of langdu-
rige opslag buitenshuis. Of het nu gaat om beladen platforms, pallets of andere colli, door het 
grote aantal verschillende formaten kunnen wij aan alle eisen voldoen. Complexe contouren en 
uitsteeksels kunnen, met het door middel van blaasextrusie vervaardigde folie, gemakkelijk strak en  
lekbestendig worden verpakt.

KRIMPFILM BOUW/INDUSTRIE
Krimpbaar | Weerbestendig | UV-bestendig
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Afmetingen:  
Van 4 tot 12 m

Foliedikte:  
Van 150 tot 200 µm

Mogelijke Kleur Keuze: 
wit/wit, wit/zwart, transparant

Breedte Dikte Lengte Kleur

4  m 200  µm 110  m wit/wit

6,5  m 200  µm 68  m wit/wit

7 m 200  µm 63  m wit/wit

8  m 200  µm 55  m wit/wit

9  m 200  µm 49  m wit/wit

11 m 200  µm 40  m wit/wit

Frank Veeke
mopack GmbH
Nederlandse locatie
4708 BD Roosendaal
Nederland 
Fax: +49 7123  9746-50
www.mopack-krimpfilm.nl 

Heeft u vragen over de 
producten of levertijden, of 
bent u eenvoudig op zoek 
naar uitgebreid advies? 
Wij helpen u graag bij uw 
zoektocht naar de ideale folie. 

+31(0)611 055 570

f.veeke  @  mopack- 
krimpfilm.nl

KRIMPFILM BOUW/INDUSTRIE

Accessoires
Wij adviseren u graag over geschikte verwerkingsaccessoires zoals gasflessen 
of foliedispensers, brandwerende antiaanbakhandschoenen, enz.

Verwerking

Uitvoeringen

Als RIPACK premium dealer hebben wij toegang tot alle 
diensten en producten van de wereldmarktleider voor krimp-
pistolen. Naast een uitgebreide standaard voorraad apparaten 
en reserveonderdelen in Dettingen, beschikken onze medewerkers over de 
knowhow om de apparaten te presenteren en kleine reparaties uit te voeren.

Product Informatie / Afmeeting Standaard leveringsprogramma

Verlenging:  0,4 – 1,8 meterRIPACK krimppistole

brandwerende 
antikleef 

handschoenen

Reparatie plakband 
met bijpassende 

dispenser

Gasfleswagen Foliedispenser

Toepassing
Weerbestendig verpakken voor transport en opslag.

Materiaaltype
LDPE gecoëxtrudeerd

4 keer gevouwen, met opening in het midden 8 keer gevouwen, met opening opzij

UV-stabiliteit
Wij garanderen een UV-stabiliteit van minstens 12 maanden.

Conformiteit
Onze krimpfilms voor de bouw zijn voor 100% gemaakt 
van multi-recyclebaar monomateriaal (LDPE 04).
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