
Ondoorzichtige UV-remmende film - UI
Deze drielaagse gecoëxtrudeerde film is een mengsel van lineair polyethyleen met lage dichtheid en 
polyethyleen met lage dichtheid.

De ondoorzichtige film is de ideale oplossing voor producten zoals O-ringen, afdichtingen en pakkingen 
waarbij UV-bescherming voorop staat. 

UI-film is ondoorzichtig en biedt daarom op natuurlijke wijze privacy en bescherming tegen UV-straling.

Dit materiaal is zwart aan de binnenkant, wit aan de buitenkant en kan voorgedrukt worden in maar 
liefst 8 kleuren.

Recycleerbaar 

 Dit product kan volledig worden gerecycleerd.

Opslag
Bewaren in een droge ruimte bij een temperatuur tussen de 10 en 30°C. Niet bewaren in direct zonlicht.

Opties

• Luchtgaatje 
  - Vol 
  - Geperforeerd 
  - Vlinder  

• Easy Open-perforatie  
  - Verticaal  
  - Horizontaal 

• Ophanggaatje 
  - Standaard euroslot 
  - Driehoekig euroslot

Typische 
toepassingen

•  O-ringen

• Afdichtingen

• Pakkingen 

• Rubberen producten 

De bovenstaande tabel geeft de nominale testgegevenswaarden weer. De werkelijke resultaten kunnen schommelen wegens 
inherente procesvariatie. Testgegevens en um-dikte zijn alleen een weerspiegeling van standaardfilm - PE transparant materiaal. 
Mogelijk gelden er bepaalde minimale aankoopvolumes.

Technische informatie 

Naleving ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; BRC

Flexografische bedrukken Ja

In-line bedrukken Ja

Snijsluiting Ja

Zakdikte 35, 50, 75 en 100um

Systeemcompatibiliteit Autobag; SidePouch

Prestatiegegevens: U/M 50μm 75μm 100μm ASTM

Damp % N/A N/A N/A D- 1003

Prikweerstand (Dart) gram 80 130 160 D- 1709

Treksterkte MD kN/m 61 65 86 D- 882A

Treksterkte TD kN/m 59 74 84 D- 882A

Patent(en): www.autobag.com/patents
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