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Універсальні плівки «Тандем Лтд»
для будівництва та пакування

Ще недавно при виконанні будівельних робіт плівки майже не використовувалися. Нині важко уявити будівництво без їх застосування, оскільки вони необхідні для облаштування фундаментів і підлог
цокольних поверхів, навісних вентильованих фасадів і, звичайно ж,
для покрівлі та підпокрівельного простору. На вітчизняному ринку
виробництво будівельних плівок першим освоїло київське підприємство «Тандем ЛТД». Про особливості продукції ТМ «Київполіпак’s»
розповідає генеральний директор компанії Валерій Макаренко:
– Будівельні плівки виготовляються
на сучасному обладнанні за технологіями та ліцензією австрійської компанії Starlinger & Co. Саме завдяки цьому
за своїми якісними показниками вони
анітрохи не поступаються закордонним аналогам класу Silver. Враховуючи
вимоги замовника, фахівці ТОВ «Тандем ЛТД» можуть пропонують плівки в рулонах завширшки 0,5–1,5 м та
завдовжки від 50 до 4000 м. Матеріал виготовляється ткацьким способом
із пласких орієнтованих поліпропіленових стрічок. Високі гідроізоляційні властивості забезпечують одно-або
багатошарові покриття (ламінування)
полотна розплавом поліетилену з різними добавками, завдяки яким досягається стійкість до ультрафіолетового
випромінювання, надається необхідна
міцність і підвищується еластичність.
Абсолютно вся продукція компанії
проходить випробування в акредитованій лабораторії НДІБМВ та має необхідні рекомендації до застосування.
Ще одна, не менш важлива галузь застосування матеріалів ТМ
«Київполіпак’s» є виробництво поліпропіленової тари та упаковки.
В асортименті пакувальної продукції
також ткані поліпропіленові та сітчасті мішки, контейнери типу «біг-бег» та
«лайнер-бег».

Мішки та контейнери використовуються в будівельній промисловості для
пакування цементу, сухих сумішей, гіпсу, піску, крейди та іншого; в хімічній
та харчовій промисловостях – для пакування мінеральних добрив, хімічних
препаратів, реактивів, полімерів, цукру,
борошна, солі, круп; у сільському господарстві – для пакування комбікормів,
зернових культур, овочів та фруктів.
Мішки і контейнери з тканих матеріалів мають високі показники міцності та
стійкості до перегинів, падіння з висоти, пошкодження при складних умовах
транспортування. Надійно захищають
упаковану продукцію від атмосферних
опадів при зберіганні та транспортуванні. Важливо й те, що конструкція, тип і
розмір мішків і контейнерів досить легко модифікуються. Тому ткана тара є
більш гнучкою до нормативних вимог,
що постійно змінюються, і, таким чином,
виграє в порівнянні з жорсткою упаковкою. До того ж, при наповненні поліпропіленова тара зберігає свою форму, що
також є однією з вимог замовників.
Матеріал, з якого виготовляються
мішки і контейнери, може контактувати як з хімічними продуктами, так
і з харчовими. Він інертний по відношенню до продукту, а, отже, не може
завдати шкоди та вплинути на якість
продукції. Це підтверджують резуль-

тати санітарно-гігієнічної експертизи
Київського НДІ.
За умови дотримання всіх технологічних регламентів під час виробництва,
зберігання та транспортування, поліпропіленова тара та упаковка може використовуватися протягом тривалого часу.
Поліпропіленова тара має ще одну
особливість. Оскільки матеріал виготовляється із застосуваннями процесу
ламінації, то це дає можливість регулювати повітропроникність в упаковці за
рахунок його мікроперфорації.
Виробничі потужності підприємства
«Тандем Лтд» на сучасному високотехнологічному обладнанні забезпечують
випуск широкого асортименту мішків,
контейнерів, гідро- та пароізолюючих
поліпропіленових тканин і плівок найрізноманітнішої модифікації, що дає
можливість задовольняти найрізноманітніші потреби пакування.
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