Bife Suculento, Delicioso e Macio; muito mais do que se pode imaginar...

ALMOFADA SUPER
ABSORVENTE – XTRA
As Almofadas Super Absorventes – Xtra são almofadas absorventes que
oferecem desempenho extraordinário.
Os cristais de polímero super absorventes, juntamente com o material de
suporte absorvente, absorvem rapidamente qualquer excesso de umidade.
Estas almofadas provaram manter toda a umidade que absorvem mesmo quando se aplica uma pressão muito maior do que seria aplicada
em uso normal.
Super Soaker Pads - Xtra estão disponíveis em todos os tamanhos.
32g, 40g, 45g, 65g, 90g e 150g são tamanhos populares com nossos Clientes.
 32g a 90g Super Soaker Pad – Xtra é fornecido em uma tira perfurada
de 3 almofadas. 1, 2 ou 3 almofadas podem ser usadas de acordo com
o tamanho da bandeija/produto.
 150g + Super Soaker Pad – Xtra fornecido em uma única almofada de
3 células que melhora seu desempenho, assegurando a distribuição
uniforme dos cristais absorventes. Não há acumulo nas extremidades.

SUPER SOAKER PADS
podem ser fabricadas com sua especificação exata, qualquer
cor ou tamanho pode ser fabricada mediante solicitação.

Escolha seu tamanho... sua cor frontal...
Escolha a cor do fundo... É FÁCIL!

SUPER SOAKER PADS:
Apenas absorvem excesso de umidade
exsudada; não secam o produto em si
Alta capacidade absorvente
Estas almofadas de absorção
oferecem uma taxa de absorção muito
rápida
Disponível em qualquer cor para se
adequar ao produto e embalagem
Embalado em cartões de qualidade
para fácil identificação
Adequado para contato com
alimentos
ISO9001: 2008 e ISO13485: 2003
Aprovado pelo HACCP
Não importa se está embalando carne vermelha
(carne bovina, cordeiro), carne branca (vitela,
carne de porco), aves (frango, pato, peru), frutos do
mar (peixe) ou frutas haverá excesso de umidade
que precisa ser tratada.
A remoção de excesso de umidade não só melhora
a apresentação do produto aos consumidores, mas
também prolonga a vida útil e reduz o crescimento
bacteriano.

Podemos fornecer almofadas absorventes aliadas com sua empresa.

Telefone +61 (0)437 050 377
Email sales@acepackpacific.com

Adicionar uma SUPER SOAKER
PAD
às bandejas, embalagens a vácuo, e embalagens
termo retráteis garantirá que você entregue o
melhor produto possível aos seus clientes.

Visite nosso site para mais informações:

