Triowrap Bio™
– wi t h Triogre e n insid e!

Triowrap är väl utprovad och testad världen över och har varit ett pålitligt val sedan 80-talet. Efter år
av utveckling och efterfrågan för miljövänligt råmaterial kan vi nu erbjuda Triowrap med Triogreen
inuti! Triogreen är vårt varumärke för grön polyeten. Råmaterialet kommer nu från naturen, är förnyelsebar, återvinningsbar och har samma goda prestanda som vi vant oss vid med fossilbaserade
plaster, nytt och helt revolutionerande!
Det unika med grön polyeten jämfört med andra biopolymerer är att slutprodukten har exakt
samma goda egenskaper som vanlig polyeten. Det innovativa är att polymeren har ett annat ursprung än olja och gas. Ursprunget är en förnyelsebar råvara. Idag är grön polyeten baserad på sockerrör och i framtiden kan vi med all sannolikhet se bl.a. svensk skog stå för råvaran.
Trioplast är ett av få företag i världen som idag kan erbjuda polyetenfilm framställd av en förnyelsebar råvara som ett komplement till den traditionella polyetenfilmen. Vi har därmed tagit ytterligare
ett steg för en hållbar utveckling. Välj uthålliga lösningar, välj Triowrap Bio™ från Trioplast!
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Teknisk specifikation
Dimensioner:

750 mm x 0,025 mm x 1500 m

Färg:

Eco Grön

Rullar per pall:

15

Bobin:

Papp

Pallmått:

800 x 1200 mm

Teknologisk plattform:

Trioplast CBT (Coex Blown Technology)

Användningsområde:

Rundbal
Fyrkantsbal

Maskiner:

Rekommenderad för rund- och fyrkantsbalar och fungerar utmärkt i alla
inplastare.

Antal lager per bal:

Minst 6 lager per bal eller mer med tanke på vad förhållandena och grödan
kräver, samt hur mycket balarna ska hanteras.

Tålighet:

Utvecklad och testad för att klara krävande förhållanden.

Att tänka på:

Hantera filmrullarna varsamt för att undvika skador, speciellt kanterna.
Förvara filmen mörkt och svalt.
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