
Polyolefine folies (ook PO-, afdichtings- of fijne krimpfolies genoemd) worden gekenmerkt door 
kristalheldere optiek, sterke glans, hoge Doorprik/Steek weerstand, alsook door een zeer hoge 
krimpwaarde. Ze zijn daardoor bijzonder geschikt voor de presentatie van producten en goe-
deren (bijv. voor het sealen/inkrimpen van bonbondozen of smartphones), maar ook voor het 
beschermen van producten.

POLYOLEFINE FOLIES

Nu ook 
beschikbaar 

met
gerecycled materiaal



Productassortiment

Materiaaleigenschappen
Sterk of zwak krimpend, glad of antislip/dof oppervlak, gecrosslinkt, met 
antifogbehandeling, ondoorzichtig/opaak, deels of volledig geperforeerd.

Bedrukking
tot 8 kleuren

Perforatie
Perforatie vooraf, op aanvraag

Conformiteit
Alle soorten folie zijn voedselveilig en voldoen zowel aan de EU-voorschriften 
(Verordening 10/2011) als aan de Amerikaanse normen van de FDA.

Verzendwijze
op kartonnen koker, doorsnede koker 76 mm, individueel verpakt in 
verzenddoos

Fabricage
Polyolefine folies zijn meerlaagse krimpfolies, die worden geproduceerd door 
middel van het Double-Bubble geblazen extrusieproces. Door onze jarenlange 
ervaring, zijn wij in staat om foliesoorten aan te bieden van de meest uiteen-
lopende recepturen en productieprocessen. Daardoor hebben we voor elke 
krimptoepassing de best bijpassende folie.

Polyolefine folies (ook PO-, afdichtings- of fijne krimpfolies genoemd) worden 
gekenmerkt door kristalheldere optiek, sterke glans, hoge Doorprik/Steek 
weerstand, alsook door een zeer hoge krimpwaarde. Ze zijn daardoor bij-
zonder geschikt voor de presentatie van producten en goederen (bijv. voor 
het sealen/inkrimpen van bonbondozen of smartphones), maar ook voor het 
beschermen van producten.

POLYOLEFINE FOLIES

Afmetingen 
Vlakke folies van 300 mm tot 1.200 mm
Halfbuisfolies van 150 mm tot 1.200 mm

Foliedikte 
vanaf 7µm tot 38µm

Voorbeelden van toepassingen
Verkoopverpakking, verzendverpakking, productbeschermingsverpakking

CT301– CT308

D940

IMPACTMOPAQUE

MO1 MO2 MO4

MOECO30MO7

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
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