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Việc đặt TẤM HÚT SIÊU THẤM vào tất cả các khay, túi chân không, giỏ đựng rau quả và túi co đóng 

gói sẵn sẽ đảm bảo rằng bạn đang mang đến sản phẩm tốt nhất có thể cho khách hàng của mình. 
 

Tại sao lại chọn TẤM HÚT SIÊU THẤM? 

 Tấm hút siêu thấm mang lại hiệu quả vượt trội.  

 Các tinh thể polime siêu thấm cùng với vật liệu lót dễ thấm giúp hấp thụ nhanh 
chóng lượng ẩm dư thừa. 

 Các tấm hút siêu thấm này được chứng minh là có khả năng giữ lại tất cả lượng ẩm 

mà chúng hút thấm – được đặt lên ngay cả khi chịu áp lực lớn hơn rất nhiều so với 

điều kiện sử dụng bình thường. 

 Chỉ hút thấm lượng ẩm dư thừa; không làm cho sản phẩm bị khô; 

 Khả năng hút thấm rất cao 

 Tốc độ hút thấm rất nhanh  

 Có màu sắc bất kỳ phù hợp với sản phẩm và bao bì   

 Có sẵn bất kỳ kích thước nào 

 Có sẵn bất kỳ mức độ hút thấm nào  

 Được sản xuất phù hợp với thông số kỹ thuật của bạn 

 Được đóng gói trong các hộp các tông chất lượng, giúp dễ dàng nhận biết  

 Hoàn toàn phù hợp khi tiếp xúc với thực phẩm  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The removal of excess moisture improves the presentation of your fresh product to consumers.  

Hút lượng ẩm dư thừa – Cải 

thiện chất lượng của sản phẩm! 

Việc loại bỏ lượng ẩm dư thừa cải thiện cách trình bày sản phẩm tươi ngon đến tay người tiêu dùng. 


