


POWŁOKI ZEWNĘTRZNE
•  P A P I E R Y  •

papier z trawy
Gramatura 70g/m2 lub 90g/m2 - normy DIN EN ISO 536
Wytrzymałość na zrywanie N/15mm - normy DIN EN ISO 1924-2
Kompostowalny zgodnie z normą DIN EN 13432.
Dozwolony bezpośredni kontakt z żywnością (EC) Nr 1935/2004 (suchą, wodnistą,
tłustą).
Dyrektywa w sprawie biocydów (EU) Nr 528/2012
Możliwe techniki nadruku: flexo, screen, offset, laser, water-based inkjet (90g/m2)

Niepowlekany materiał trawiasty, będący organicznym
zamiennikiem klasycznych odmian papieru.
Zdecydowanie mniejsze zużycie energii oraz wody w
procesie produkcji, a także zrównoważona gospodarka
surowcem powodują, że papier z trawy jest najbardziej
przyjazną środowisku odmianą. 
Posiada naturalny zapach i strukturę, które nie są w
żaden sposób ograniczane chemicznie.

Ten rodzaj papieru zawiera 50% włókien trawy, które w procesie produkcji
dodawane są do pulpy drzewnej. Trawa do produkcji pochodzi tylko z obszarów
wyrównawczych w pobliżu zakładów produkcji papieru - zastosowanie włókna
trawy w produkcji papieru obniża emisję CO2 nawet o 75%, poprawiając w ten
sposób ocenę oddziaływania na środowisko. Materiał oddychający i regulujący
wilgoć. Papier z trawy może wydłużyć okres przechowywania owoców i warzyw w
punkcie sprzedaży. W połączeniu z odpowiednim klejem odpowiedni do kontaktu z
każdego rodzaju żywnością. Możliwa kompostowalność przemysłowa oraz
domowa.

Zapewnienia obejmują szeroką listę produktów spożywczych użytych podczas
badań. Dystrybutor nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rodzaje żywności
spoza tego zakresu ani za warunki kontaktu, ponieważ mogą one wywoływać
nieprzewidziane współzależności z produktem, co może w konsekwencji wpłynąć
na bezpieczeństwo i nieszkodliwość produktu. Zalecane jest wykonanie
każdorazowo testów na produkcie spożywczym przeznaczonym do oklejenia.



POWŁOKI ZEWNĘTRZNE
•  P A P I E R Y  •

papier z trzciny cukrowej
Gramatura 70g/m2 - normy DIN EN ISO 536
Grubość 101 μ, Nieprzezroczystość 88%
Kompostowalny zgodnie z normą EN 13432
Kompostowalny w warunkach domowych zgodnie z AS 5810
Dozwolony bezpośredni kontakt z żywnością ISEGA (suchą, wilgotną, tłustą).
Możliwe techniki nadruku: flexo, screen, offset, laser

Odmiana papieru produkowana z włóknistej
pozostałości po zbiorach i obróbce trzciny
cukrowej. Materiał niepowlekany, o bardzo
naturalnej strukturze i doskonałych
właściwościach do druku.

Papier trzcinowy wykonany jest z odpadów rolniczych, resztek po zbiorach
trzciny cukrowej, które przekształcane są w miąższ o jakości podobnej do
masy celulozowej z drewna twardego. Odpady te zwykle są spalane. Ich
zachowanie i odpowiednie przetworzenie pozwala uniknąć emisji CO². Papier
niepowlekany, bardzo płaski. Dzięki wysokiej wytrzymałości i
nieprzezroczystości jest doskonały do druku za pomocą wszystkich
odpowiednich technik drukowania. Możliwa kompostowalność przemysłowa
oraz domowa.

Zapewnienia obejmują szeroką listę produktów spożywczych użytych
podczas badań. Dystrybutor nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rodzaje
żywności spoza tego zakresu ani za warunki kontaktu, ponieważ mogą one
wywoływać nieprzewidziane współzależności z produktem, co może w
konsekwencji wpłynąć na bezpieczeństwo i nieszkodliwość produktu.
Zalecane jest wykonanie każdorazowo testów na produkcie spożywczym
przeznaczonym do oklejenia.



POWŁOKI ZEWNĘTRZNE
•  P A P I E R Y  •

papier z trzciny cukrowej -
biały
Gramatura 80g/m2 - normy ISO 536
Grubość 108 μm - ISO 534, Nieprzezroczystość 94% - normy ISO 2471
Nadający się do recyklingu z klasycznym papierem
Dozwolony bezpośredni kontakt z żywnością ISEGA (suchą, wilgotną,
tłustą).
Możliwe techniki nadruku: flexo, screen, offset, laser

Biała odmiana papieru z włókien trzciny cukrowej.
Materiał ten jest daje drugie życie odpadom po
zbiorach, będących zwykle spalanymi. Posiada
naturalną strukturę, będącą idealną powierzchnią
do nadruku. 

Papier produkowany z odpadów rolniczych, resztek po zbiorach trzciny
cukrowej, nienadających się do spożycia przez zwierzęta. Rozwiązanie
znacznie przyczyniające się do zachowania zasobów naturalnych i ochrony
środowiska. Materiał odpowiedni do druku etykiet dla wszelkiego rodzaju
produktów spożywczych, przemysłu napojów, a także kosmetyków.



POWŁOKI ZEWNĘTRZNE
•  P A P I E R Y  •

papier z recyklingu
Gramatura 80g/m2 - normy ISO 536
Grubość 100 μm - ISO 534, Nieprzezroczystość 93% - normy ISO 2471
Nadający się do recyklingu z klasycznym papierem
Dozwolony bezpośredni kontakt z żywnością ISEGA (suchą, wilgotną,
tłustą).
Możliwe techniki nadruku: flexo, screen, offset, laser

Wykonany w 100% z włókien wtórnych papier
niepowlekany o bardzo dobrej drukowalności ze
wszystkimi odpowiednimi technikami nadruku,
również laserowego i atramentowego. Papier
wybielany bez użycia chloru, posiadający
certyfikat FSC (Forest Stewardship Council)



POWŁOKI ZEWNĘTRZNE
•  P A P I E R Y  •

Folia z celulozy - przezroczysta, biała, srebrna 
Gramatura 64,5g/m2
Grubość 42/45 μm - ISO 534
Dozwolony bezpośredni kontakt z żywnością każdego rodzaju
Kompostowalna przemysłowo zgodnie z normą EN 13432 i ASTM D64000 oraz w warunkach domowych
Możliwe techniki nadruku: flexo, screen, offset, laser, inkjet

Folia, której produkcja oparta jest na odnawialnych surowcach,
materiałach z celulozy drzewnej pochodzącej z plantacji kontrolowanych
w sposób zrównoważony. Ekologiczne rozwiązanie łatwo rozkładające się
w środowisku. Możliwa kompostowalność przemysłowa oraz domowa.
Materiał nadający się do bezpośredniego kontaktu z produktami
spożywczymi. Posiada dobre właściwości mechaniczne: strukturę olejną,
odporną na tłuszcz, która doskonale nadaje się do druku we wszystkich
technikach. Folia dostępna w trzech opcjach wizualnych: przezroczystej,
białej oraz srebrnej.

POWŁOKI ZEWNĘTRZNE
•  F O L I E  •



WIĄZANIA KLEJOWE

Klej stały 901
Wszechstronny klej o wysokiej przyczepności, dobrej odporności na ścinanie i
sztancowanie. Doskonała wydajność trzpienia, odpowiednia do aplikacji na
podłożach o wąskim promieniu. Zatwierdzenie ISEGA do bezpośredniego
kontaktu z żywnością. 

Masa aplikacji kleju - 10 – 30 g/m2, odporność termiczna: od -20°C do  +80°C.

Klej stały 902
Wszechstronny klej do etykiet foliowych o wysokiej wytrzymałości na ścinanie, a
także wytrzymałości cieplnej. Zgodny z europejską normą bezpieczeństwa
zabawek EN 71-3. Aprobata ISEGA dla aplikacji do bezpośredniego kontaktu z
żywnością. Wysoka przejrzystość.

Masa aplikacji kleju - 10 – 30 g/m2, odporność termiczna: od -20°C do  +120°C.

Klej stały 903
Nadaje się do etykiet papierowych i foliowych. Świetne wartości przyczepności,
duża spójność. Możliwe są również aplikacje wymagające przyczepności na
ciasnych promieniach lub na powierzchniach podobnych do tekstyliów.
Certyfikat ISEGA do bezpośredniego kontaktu z suchą, wilgotną i beztłuszczową
żywnością

Masa aplikacji kleju - 10 – 30 g/m2, odporność termiczna: od -20°C do  +80°C.

Klej wielorazowy 904
Nadaje się do usuwalnych etykiet, certyfikat ISEGA do bezpośredniego kontaktu
z żywnością, wysoka odporność na promieniowanie UV.

Masa aplikacji kleju - 10 – 30 g/m2, odporność termiczna: od -20°C do  +80°C.

•  W I Ą Z A N I A  K L E J O W E  -  A K R Y L O W E  N A  B A Z I E  W O D Y  •



O firmie
Ecoblossom to przedsięwzięcie, którego nadrzędnym celem
jest poprawa stanu środowiska. Odczuwamy silną potrzebę
ochrony naszego otoczenia naturalnego. Utrzymanie go w
czystości i nieskażeniu to płynące korzyści dla
wszystkich. Pragniemy postępować zgodnie z najlepszymi
praktykami oraz powielać ekologiczne podejście wśród
odbiorców, z którymi współpracujemy. Istota ekologii obecna
jest w procesach związanych z naszymi materiałami - podczas
ich pozyskiwania, przetwarzania oraz dystrybucji. Staramy się
pozyskiwać najbardziej organiczne produkty z upraw
prowadzonych w zrównoważony sposób.

Kontakt
Ecoblossom - Mateusz Gołębiewski,
Adres. 06 - 100, Pułtusk, ul. Nasielska 40, Polska,
NIP. 5681625599
Tel. +48 665 116 400
E-mail. kontakt@ecoblossom.pl


