
Dù bạn đang đóng gói thị t đỏ (ví dụ như thị t bò, thị t 
cừu non), thị t trắng (ví dụ như thị t bê, thị t lợn), thị t 
gia cầm (ví dụ như thị t gà, thị t vị t, thị t gà tây), hải 

sản (ví dụ như cá), trái cây hay quả mọng thì vẫn sẽ có 
lượng ẩm dư thừa cần được xử lý.  

 

Việc loại bỏ lượng ẩm dư thừa không những cải thiện 
cách trình bày sản phẩm đến tay người tiêu dùng mà 

còn kéo dài hạn sử dụng và giảm bớt sự sinh sôi của vi 
khuẩn.  

 

Việc đặt TẤM SIÊU THẤM HÚT 

vào khay, túi chân không, giỏ đựng rau quả và túi co 
đóng gói sẵn sẽ đảm bảo rằng bạn đang cung cấp sản 

phẩm tốt nhất có thể cho khách hàng của mình. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

TẤM HÚT SIÊU THẤM 

 

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

Khả năng thấm hút cao  

Tốc độ thấm hút rất nhanh  

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

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

Phù hợp khi tiếp xúc với thực phẩm  

Chứng nhận ISO9001:2008   và  
ISO13485:2003 

Được thông qua bởi HACCP  

Tender Juicy Flavoursome Steak, there's more to the package than meets the eye... 

TẤM HÚT SIÊU THẤM EXTRA 

Tấm hút siêu thấm Extra 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 thấm hút – được đặt lên ngay cả khi chị u áp lực lớn hơn 

rất nhiều so với điều kiện sử dụng bình thường. 
 

Tấm hút siêu thấm Extra với tất cả các kích thước có sẵn. 
32g, 40g, 45g, 65g, 90g và 150g là những kích thước phổ biến với  

Khách hàng của chúng tôi.  
 

 Tấm hút siêu thấm Extra 32g - 90g  được đặt trong dải đục lỗ gồm có 
3 tấm. 
Có thể sử dụng 1, 2 hay 3 tấm theo yêu cầu, sao cho phù hợp với 
khay/sản phẩm.   
 

 Tấm hút siêu thấm Extra 150g + được đặt trong một tấm gồm 3 ô 
nhỏ, từ đó giúp cải thiện hiệu quả của tấm hút siêu thấm bằng cách 
đảm bảo việc phân bố đồng đều các tinh thể thấm hút. Chúng sẽ 
không dồn về một đầu của tấm hút siêu thấm.  

Điện thoại: +61 (0)437 050 377    
Email: sales@acepackpacific.com 

TẤM HÚT SIÊU THẤM  

có thể được sản xuất theo thông số kỹ thuật chính xác của bạn, có thể sản xuất 
các sản phẩm có màu sắc hoặc kích thước bất kỳ theo yêu cầu. 

 

Chọn kích thước...  chọn màu sắc yêu thích… 

Chọn màu lót… THẬT DỄ DÀNG!  
 

 
Chúng tôi có thể cung cấp tấm hút siêu thấm phù hợp với các yêu cầu cụ thể của  

Công ty bạn. 

 

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập trang web: 

Bít tết mềm, mọng nước, thơm lừng, tuyệt vời hơn chúng ta nghĩ … 


