J o n s a c s SOS- s ä c k
har bälgsidor och
klistrad lådbot ten

J o n s a c s  SOS - s ä c k
3 till 160 liter
Säckens goda stående

Användningsområden
Den öppna SOS-säcken används till flertalet produk-

egenskaper samt ev.

ter som:

handtag gör att den

● Livsmedel

● Byggmaterial

● Djurmat

passar perfekt för auto-

privatbruk

● Utsäde
● Mineralprodukter

för

matiska förslutnings-

● Trädgårdsprodukter

och -

sammansättningar

● Avfall
● Grillkol

lämpningar (t.ex. insam-

etc.

ling av vegetariskt avfall).

● Djurströ

Mått

12

system och specialtil-

mini

maxi

Bredd

140 mm

520 mm

Längd

250 mm

1 100 mm

Veck

70 mm

300 mm

J o n s a c s  SOS - s ä c k
3 till 160 liter

Fördelar
Jonsacs SOS-säck har vissa fördelar jämfört med öppna säckar:
• Kan anpassas till manuella och automatiska säckfyllmaskiner.
• Lättöppnad.
• Kan förses med PE-eller Hotmelt-beläggning för svetsbar förslutning.
• Möjligt att ta lite åt gången av produkten.
• Upptagning av densitetsvariationer.
• Den fyrkantiga formen gör den enkel att lägga på pall.

Anpassad utformning för varje tillämpning
Jonsacs papperssäckar är mer än en

• “paper dry”, -tekniken gör att SOS-

produkt, det är en skräddarsydd tjänst

säcken får en barriär mot vatten och

för varje tillämpning.

vattenånga.

• Säcksammansättningen (antal blad,

• WS-behandlingen ”Wet Strength”

ventiltyp, materialval) bestäms från fall

togs fram för att Smurfit-säcken skulle

till fall beroende på den produkt som

tåla väta.

ska packas, produktionsbegränsningar
(säckmaskinstyp), hanteringsförutsätt-

• Säckanpassning med varumärken

ningar, lagring, slutdestination. Pap-

sker med flexotryck på utrustning med

peret som säckarna tillverkas av är gjort

hög prestanda:

av det bästa kraftpapperet med långa

Från 1 till 8 färger med upp till 140

barrträ-fibrer som passar för livsmed-

lpi upplösning, med UV- eller vanliga

elskontakt.

lacker.

• SOS-säcken kan förses med pappers

• De är helt biologiskt nedbrytbara

handtag och genomskinligt fönster,
vilket underlättar vid distribution till
konsument.
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