FastWrap HD™

AirPouch® FastWrap HD™ Bubble on Demand
O AirPouch® FastWrap HD™ Bubble on Demand foi projetado
especialmente para a resistência e a durabilidade superiores
requeridas pelas aplicações mais exigentes. Este material para
embalagem de alto desempenho fornece propriedades de
barreira excepcionais para produtos pesados ou frágeis com
ciclos de remessa longos ou irregulares.
Este material Bubble on Demand apresenta nosso design
patenteado e com canais em colmeia, que permite embalamento
multidirecional e proteção aprimorada para o produto. Há perfurações entre cada seção de
material, para facilitar a separação e reduzir o desperdício de material.
O AirPouch FastWrap é fornecido em caixas para reduzir a taxa de troca e habilitar um tempo
de execução mais longo. Esse material conveniente é fácil de manusear e reduz
notavelmente os requisitos de armazenamento necessários para papel, espuma ou
materiais de bolhas em pacotes. Uma caixa do material de bolhas produz o equivalente a
5,5 rolos de bolhas infladas.

Benefícios para o Usuário
 Cumpre os padrões de fluência definidos na Especificação Federal PPP-C-795C de menos de







10% de perda de fluência em 30 dias sob carga, conforme definido pelo método de teste ASTM
D 2221
Ideal para produtos pesados ou frágeis com ciclos longos de armazenamento e remessa
Resistência e durabilidade superiores
Propriedades excelentes de barreira
O padrão patenteado de bolhas com canais em colmeia permite embalamento multidirecional e
proteção aprimorada para o produto
Elimina os requisitos volumosos para armazenamento de papel, espuma e materiais de bolhas
em pacotes
Material sem faca/lâmina

Especificações Técnicas
Tamanhos Disponíveis: Largura de bolha de 30,48 cm (12 pol.) inflado, perfurado a cada
15,24 cm (6 pol.)
Espessuras em mil disponíveis: 1,54 mil
Unidade de Medida: 533 metros lineares de material por caixa; 32 caixas por palete
Conformidades: PPP-C-795D, CID A-A549
Dados de Desempenho:
Turvação
Resistência a Perfuração (Dart)
4

U/M
%
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1,54 mil
23,9
420

ASTM
D-1003
D-1709

O quadro acima reflete valores de testes nominais. Os valores efetivos podem flutuar devido à variação inerente ao
processo. Valores mínimos para compras podem ser aplicáveis.

Patente(s): www.airpouch.com/patents
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