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FOLII ALUMINIZATE

Produsul nal este reciclabil 100%, nu conține substanțe toxice organismului și nu prezintă emisii 
radioactive.

1. Descriere

Folia cu bule este obținută prin extrudarea în condiții tehnice controlate a unui amestec de granule 
LDPE cu granule LLPDE sub acțiunea temperaturii. Produsul face parte din categoria polimerilor, 
caracterizându-se printr-o mare elasticitate, permeabilitate scăzută la lichide, conductivitate termică 
scăzută, precum și proprietăți fonoabsorbante, rezistentă în timp, ind imputrescibil și insensibil la 
acțiunea instectelor și rozătoarelor. Laminarea cu lm de AL PET conferă produsului proprietăți 
superioare în ce privește bariera de vapori și izolare termică.

2. Utilizare

Produsul este  recomandat pentru ambalarea obiectelor de sticlă și ceramică, instrumentelor 
muzicale, aparaturii de birotică, a pieselor de mobilier, a obiectelor fragile, pentru separarea obiectelor 
cu forme similare datorită aderenței la suport ridicate, foarte bună protecție a echipamentelor 
electronice, electrice.
Folia cu bule protejează produsele de șocuri și lovituri, asigură bariera împotriva umidității, prezintă 
proprietăți termoizolante.

3. Gama de produse

Caracteristici tehnice bule

Diametrul bulei 10 mm,
înălțime bulă 3,2 mm

Toleranțe

FB

(my)

Lungime

(mm)

Film AL PET

(my)

Lățime rolă 

(my)

60 11 1000 50

± 10% ± 10% ± 10 mm ± 2% 

Fișă tehnică
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FOLII ALUMINIZATE

Filmul de AL se laminează pe bulă, roluirea foliei cu bule se face lmul de aluminiu la interior

4.1 Caracteristici tehnice generale

4. Caracteristici tehnice

Caracteristici

Aspect

Miros

U / M Valoare Metodă de 
vericare

atributivă
folie continuă, uniformă,
fără incluziuni

vizual

inodor organolepticatributivă

Culoare natur vizualatributivă

Dimensiuni 1000 x 50 ml STP.1.mm

Domeniul temperaturilor
de utilizare FB

între - 40 și + 80°C

Caracteristici tehnice Film PET 11 my

Caracteristici

Greutate

U / M Valoare

g/m² 11  15 %±

Grosime  μm 11  10 %±

Conductivitate termică  W / m K 0,15
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FOLII ALUMINIZATE

Caracteristici tehnice folie cu bule

Caracteristici

Materia primă

Greutate

U / M Valoare

polietilenă

56  5%±g/m²

Grosime 3,2mm

Diametrul bulei 10mm

Difuzie vapori de apă 50m

5. Ambalare
Folia cu bule se livrază în role, ambalate în folie LDPE.

Rezistența la întindere MD/CD < 60N/50mm

N/50mm < 45
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