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Chraňte Vaše zboží před vlhkostí pomocí CARGOSORB®
Protection of your products with CARGOSORB®

POUŽitÍ

APPliCAtiON

Během přepravy v uzavřených
kontejnerech je Vaše zboží vystaveno
extrémním klimatickým výkyvům.
Kondenzování vodní páry, k němuž
při změnách teplot dochází může vést
k poškození nákladu. cARGOSORB®
je účinným nástrojem k předcházení
vzniku těchto škod.

During the transport in closed
containers
your
products
are
exposed to extreme changes of climate.
Moisture damages created by the
condensation of humidity must be
avoided. cARGOSORB® fights this
challenge.

CHARAkteRiStikA

HiGHliGHtS

Zadní
strana
cARGOSORB® je
tvořena speciální paropropustnou folií.
cARGOSORB® je tedy možné buď
jednoduše do kontejneru přímo zavěsit
nebo, na rozdíl od jiných podobných
produktů, položit přímo na povrch zboží.
I v případě této aplikace bude díky velké
ploše speciální prodyšné tkaniny zajištěna
vysoká absorpční účinnost při současném
zachování bezpečnosti přepravovaného
nákladu.

cARGOSORB®
has
a
foil
backside which is tight against the
diffusion of moisture. Different to most
other products this allows to place
cARGOSORB® even right on top of
the products to be protected if there is
no way to hang it. cARGOSORB® will
be effective in any case. Its membrane
is made out of a special fleece and so
provides a big surface.

PRiNCiP

eFFeCtiVNeSS

Kombinace směsi chloridu vápenatého
(cacL2) s modifikovaným škrobem
použitá v cARGOSORB® umožňuje
efektivně pohlcovat vzdušnou vlhkost
bez rizika jejího opětovného uvolnění
do prostoru.

The outstanding effectivness of
cARGOSORB® is based on the
combination of calcium chloride
(cacl2) with a modified starch. This
achieves that all the absorbed moisture
is bound and cannot be released
again.

VÝHODY
úspora nákladů
snadná manipulace
bezpečnost
variabilní použití

ADVANtAGeS

cost saving
Easy handling
High security
universal application

vysoká absorpční kapacita na jednotku
vybalit, zavěsit, zavřít kontejner
pevné, stabilní závěsné háky; nevratné pohlcení vlhkosti
zavěšení či volné položení na zboží
high absorption capacity per bag
unpack, hang, done
very stable hook for hanging, liquid is bound
hanging is optional

Srovnávací testy absolutní absorpce různých typů kontejnerových vysoušedel
comparitive tests of the water absorption of different container desiccants

byl
testován
cARGOSORB®
za extrémních klimatických podmínek
v
mezinárodně
uznávaných
certifikačních
laboratořích
BFSV
institutu v Hamburku. Dosaženými
výsledky překonal cARGOSORB®
ostatní podobné produkty.

cARGOSORB® was tested under
extreme conditions in a climatic
chamber of the internationally certified
lab of BFSV / D- Hamburg. The capacity
results of cARGOSORB® exceeded
all similar products.
Absolutní absorpce vlhosti (nárůst hmotnosti v průběhu 30 dní)

Jednoduše vybalit ...
Easily removed...

...zavěsit...
...mounted...

Absolute water absorption (weight increase over 30 days)

... a upevnit.
...strapped.

Hotovo.
Done.

Jako specialisté pro oblast DIn certifikovaných vysoušedel KInDRy máme
bohaté zkušenosti a dlouhodobě pečujeme o to, aby Vaše výrobky bez úhony
vždy dorazily do cíle. Získané poznatky posloužily k tomu, abychom Vám mohli
nyní nabídnout cARGOSORB®.
cARGOSORB® poskytuje nekompromisní jistotu ochrany zboží před vlhkostí
během kontejnerové přepravy. Vysoušedla KInDRy pomáhají chránit Vaše
zboží jak během přepravy tak i následného (dlouhodobého) uskladnění.
Optimální množství ochranných produktů se řídí různými faktory, jako např.
cílovou destinací, způsobem balení, délkou transportu, druhem přepravovaného
zboží atp. KInDPAc a jeho distributoři nabízí kompletní poradenství, stejně
jako individuální řešení pro Vaše specifické případy použití.
neváhejte nás požádat o pomoc,rádi Vám pomůžeme s výběrem vhodné
protivlkostní ochrany.
As the specialist for DIn approved desiccant bags KInDRy – we
have a long lasting experience which assures that your products will
always reach their destination perfectly protected. This background and
experience was the basis for the development of cARGOSORB®.
cARGOSORB® is your insurance for the container transport and
KInDRy- desiccants are the ultimate materials for the long-term storage.
The optimal amount of product necessary for a container depends on
several parameters as kind of packaging, shipping period, the kind of
products etc.
KInDPAc and his distributors can offer you a competent technical
support combined with individual solutions for your special situation.
Do not hesitate to ask for our service!

Rádi odpovíme na Vaše dotazy a doporučíme nejvhodnější způsob
ochrany Vašeho zboží.
We will answer all your questions and will happily assist
you to select the appropriate method of protection!

KINDPAC
Kindpac Europe GmbH
Postfach 29 01 31
47261 Duisburg
Fon:
Fax:
E-Mail:
Internet:

+49 (0) 203 - 71 33 26
+49 (0) 203 - 71 33 27
info@kindpac.de
www.kindpac.de

Výhradní zastoupení pro ČR a SR
EKOFOL, spol. s r. o.
Železniční 566/7, 772 00 Olomouc
Tel.: +420 585 312 224, +420 606 914 321
E-mail: ekofol@ekofol.cz
www.ekofol.cz

