Walki Met
®

Laatua metallin pakkaamiseen

Walki®Met – arvokas metalli ehjänä perille
Pakkauksen pitää suojata
metallikeloja ja -levyjä koko
kuljetusketjun ajan. Varastoinnin
ja kuljetuksen aikana muodos
tuva kondenssivesi voi
aiheuttaa korroosiota, joka
pilaa arvokkaan tuotteen.
Erityisesti merikuljetusten aikana
kondenssivesi on iso ongelma.
Paperipohjaiset Walki®Met
tuotteet suojaavat metallia
imemällä kosteuden itseensä.

Tehokas suoja metalleille

Laatu pukeutuu laatuun

Varastoinnissa ja kuljetuksessa
olosuhteet vaihtelevat paljon.
Walki®Met
• suojaa ulkopuoliselta kosteudelta
ja kondensoitumiselta.
• suojaa ilman epäpuhtauksilta kuten
rikkiyhdisteiltä.
• voidaan toimittaa tehokkailla
korroosionestokemikaaleilla
käsiteltynä pakattavasta metallista
riippuen.
• tekee öljyämisen useimmiten
tarpeettomaksi.
• antaa hyvän mekaanisen suojan.
• on helppo käsitellä pakatessa.

Pakkaus on tänä päivänä merkittävä
osa markkinointia ja yritysten keino
rakentaa imagoa. Walki®Met
• erottuu edukseen.
• toimitetaan myös painettuna.

Perusrakenteet ja käyttökohteet
Walki®Met 20 (esim. Walki®Met 20 V 82 g/m²)
Korroosionestokäsitelty
krepattu voimapaperi

• Varaosien pakkaaminen, kun kosteussuojaa ei tarvita
• Kelojen pakkaaminen Pesmelin automaattisella ”silmän läpi”
käärintälinjalla erillisen kiristekalvon kanssa

Kiristekalvo
Hotmelt-pisteitä
Korroosionestokäsitelty
krepattu voimapaperi

• Kelojen pakkaaminen
• Levyjen pakkaaminen
• Lankojen ja vanteiden pakkaaminen spiraalipakkauskoneilla
• Varaosien pakkaaminen, kun kosteussuoja tarvitaan

Ympäristö kiittää
• Suurin osa materiaalista
on uusiutuvaa raaka-ainetta.
• Pakkaus voidaan uusiokäyttää
energiana.
• Walkin Suomen tehtailla on
sertifioidut ympäristöjärjestelmät
(ISO14001).

Walki®Met 25 (esim. Walki®Met 25 V/R 145 g/m²)

Walki®Met 30 (esim. Walki®Met 30 A 627 g/m²)
Ekstrudoitu PE
White Top -laineri
Ekstrudoitu PE
Kraftlaineri

• Vahva laminaatti kelojen pakkaamiseen (vaippa ja hylsymateriaali)
• Vahva laminaatti levyjen pakkaamiseen

Tarvittaessa muita laatuja toimitetaan asiakaskohtaisten erikoisvaatimusten mukaan.

Walki valmistaa muun muassa kääreitä paperi- ja
metalliteollisuuden tarpeisiin, materiaaleja elintarvikeja kuluttajapakkauksiin, koriste- ja muita räätälöityjä
laminaatteja, lining-materiaaleja kartonki- ja aalto
pahvipakkauksiin, pinnoitteita eristysaine- ja rakennus
teollisuuteen sekä ratkaisuja teknisiin sovelluksiin.
Walkin Suomessa, Ruotsissa, Saksassa, Puolassa,
Englannissa ja Kiinassa sijaitsevien tuotantolaitosten
liikevaihto on noin 300 miljoonaa euroa ja henkilöstön
määrä noin 1 000.
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