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Spande fra SAIER finder anvendelse i forskellige brancher med forskelligt fyld. Tidsrummet mellem 
tappedatoen og anvendelse af fyldet kan her udgøre flere måneder, hvor bestemte væsker eller  
Uv-stråler under visse omstændigheder kan trænge gennem polymerstrukturen i emballagematerialet. 
De mekaniske egenskaber på spanden og kvaliteten af fyldet kan derved påvirkes betydeligt i negativ 
retning.

Influences on packaging and product

Med S-LINER BARRIER beskytter en indvendig barrierefolie fyldet i spanden på sikker vis via en 
svejset bund/væg-folie, der dækker hele det indre rum helt til den øverste kant på spanden. Via en 
barrierefolie, der er anbragt på lågets inderside, beskyttes fyldes yderligere ovenfra, så man opnår en 
effektiv 360°-beskyttelse.

Effektiv 360°-beskyttelse mod permeation 
Den nye S-LINER BARRIER

Den integrerede barrierefolie beskytter plastpolymeren mod  
forandringer f.eks. grundet opløsningsmiddelholdige indholdss-
toffer og permationen af disse indefra og ud. Dermed bevares 
produktegenskaberne på fyldet samt stabiliteten på spanden.  På 
samme måde beskyttes fyldet mod ydre påvirkninger, der kan ind-
virke grundet permeation udefra og ind i fyldet. Mulige forandringer 
af produktegenskaber i fyldet, for eksempel grundet ilt eller UV-
stråler hindres dermed effektivt.



S-LINER BARRIER kan tilpasses til forskellige krav ved hjælp af folieteknik. På grund af den øgede 
barrierebeskyttelse kan man f.eks. Opnå en øget holdbarhed eller en bedre konservering af aroma- og 
smagskomponenter i fyld. Vi tilbyder S-LINER BARRIER til de forskellige spande og -størrelser i 
vores sortiment.

De flere barrierelag på den indvendige folie har en tykkelse på kun få µm og udgør dermed kun en 
brøkdel af de overordnede vægtykkelser på spande på ca. 0,6-2,5 mm. Derfor bibeholdes 
genanvendeligheden på spande fortsat med op til 100 %, afhængigt af kravet til barrieren 
samt det valgte barrierelag.
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S-LINER BARRIER: Det fordelagtige alternativ

Vil du også beskytte dit fyld optimalt? Vi glæder os til at tale med dig om anvendelsen af  
S-LINER BARRIER i din emballage.

For nogle typer af fyld har plastbeholdere indtil nu været uegnede. Via integration af en indvendig  
barrierefolie suppleres funktionaliteten på beholdere med høje barriereegenskaber såsom metal- eller 
glasbeholdere nu med de positive egenskaber fra plastbeholdere.

let emballagevægt

salgsemballage, der bevarer formen uden buler eller brud

ingen rust og intet behov for ekstra indvendig lakering

Energiforbruget til fremstilling af en defineret emballagevolumen 
af plast er normalt lavere end ved metal eller glas

ingen permeation ( for eksempel af opløsningsmidler) indad og 
udad 

Tomme beholdere kan stables for en effektiv og bæredygtig Out-
bound- og Inbound-logistik


