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SAIER-emmers worden in verschillende industriesectoren gebruikt met verschillende inhoud. De  
tijdspanne tussen de vuldatum en gebruik van het product kan enkele maanden zijn, waarin bepaalde 
vloeistoffen, dampen of UV-stralen door de polymeerstructuur van het verpakkingsmateriaal heen kunnen 
dringen. Dit kan een aanzienlijke negatieve invloed hebben op de mechanische eigenschappen van de  
emmer en de kwaliteit van de inhoud.

Invloeden op de verpakking en de inhoud 

Bij de S-LINER BARRIER beschermt een interne barrièrefolie de inhoud in de emmer veilig met een  
gelaste bodem-wandfolie die de hele binnenkant van de emmer tot bovenaan toe bedekt. De inhoud 
wordt tevens van bovenaf beschermd door middel van een barrièrefolie die aan de binnenkant van het 
deksel is bevestigd, zodat een effectieve 360°-bescherming wordt bereikt.

Effectieve 360°-bescherming tegen permeatie
De nieuwe S-LINER BARRIER

De geïntegreerde barrièrefolie beschermt de kunststof polymeer tegen 
veranderingen veroorzaakt door bijvoorbeeld oplosmiddelhoudende 
stoffen en de permeatie hierbij van binnen naar buiten. Zo blijven de 
producteigenschappen van de inhoud en de stabiliteit van de emmer 
behouden.  Op dezelfde manier wordt de inhoud beschermd tegen ex-
terne invloeden die de inhoud kunnen beïnvloeden door permeatie van 
buiten naar binnen. Eventuele veranderingen in de producteigenschap-
pen van de inhoud door bijvoorbeeld zuurstof of UV-stralen worden zo 
effectief vermeden.



De S-LINER BARRIER kan met behulp van folietechnologie aan verschillende eisen worden aangepast. 
De verbeterde barrièrebescherming maakt bijvoorbeeld een langere houdbaarheid of een beter be-
houd van geur- en smaakcomponenten van de inhoud mogelijk. We bieden de S-LINER BARRIER aan 
voor de verschillende emmervormen en -maten in ons assortiment.

De meerlaagse barrièrelagen van de binnenfolie zijn slechts enkele µm dik en daarmee slechts een 
fractie van de gebruikelijke emmerwanddiktes van ca. 0,6-2,5 mm. Daarom kan de emmer, afhankelijk 
van de barrière-vereisten en de geselecteerde barrièrelaag, nog steeds voor 100% worden gerecycled.
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S-LINER BARRIER: Het voordelige alternatief

Wilt u ook uw vulgoederen optimaal beschermen? We gaan graag met u in gesprek over het 
gebruik van de S-LINER BARRIER in uw verpakking.

Tot nu toe waren kunststof containers niet geschikt voor bepaalde vulgoederen. Door een barrièrefolie 
binnenin te integreren, worden de functionaliteiten van containers met hoge barrière-eigenschappen, 
zoals metalen of glazen containers, uitgebreid met de gunstige eigenschappen van kunststof containers.

Licht verpakkingsgewicht

Vormvaste verkoopverpakking zonder deuken of breuken

Geen roestvorming en geen extra interne laklaag nodig

De energie die nodig is om een bepaald verpakkingsvolume van 
kunststof te maken, is meestal minder dan bij metaal of glas

Geen permeatie (bijv. van oplosmiddelen) naar binnen en naar 
buiten

Nestbaarheid van lege containers voor efficiënte en duurzame 
outbound- en inbound-logistiek


