Walki Met
®

Högklassigt skydd för metall

Walki®Met – skyddar värdefulla metaller effektivt
Det är viktigt att
förpackningen ger ett
effektivt skydd mot väder,
kondens och mekaniska
skador. De pappersbaserade
Walki®Met-produkterna
absorberar fukt och
förhindrar kondens
och skyddar mot rost.

Ett effektivt skydd för metall

Omslaget ger image

Under lagring och transport kan
förhållandena variera mycket.
Walki®Met
• skyddar både mot fukt utifrån och
mot kondens inne i förpackningen
• skyddar mot luftföroreningar
• skyddat mot mekaniska skador
och har bra rivstyrka
• kan levereras impregnerad
med rostskyddskemikalier
• gör att inoljning i de flesta fall
inte behövs

Förpackningen är en viktig del
av företagets marknadsföring
och ett sätt att bygga upp imagen.
Walki®Met är en kvalitetsprodukt
som kan förses med önskat tryck.

Materialsammansättning och användningsområden
Walki®Met 20 (t.ex. Walki®Met 20 VCI 82 g/m²)
Kräppat kraftpapper
som behandlats för
att förebygga korrosion

• Gör omslagsmaterialet ”bulkigare” vilket skyddar mot vassa föremål
• För förpackning av reservdelar i t ex tätförslutna lådor, där fuktskydd inte behövs
• För förpackning av rullar med Pesmels automatiska ”genom ögat”-omslagslinje

Walki®Met 25 (t.ex. Walki®Met 25 VCI 145 g/m² och Walki®Met 25VCI 126 g/m²)
Sträckfilm
Hotmelt-punkter
Korrosionsbehandlat
kraftpapper

•
•
•
•

För förpackning av rullar
För förpackning av plåtar
För förpackning av tråd och band
För förpackning av reservdelar när fuktskydd behövs

Walki®Met 30
Extruderad PE
White Top-liner
Extruderad PE
Kraftliner

(t.ex. Walki®Met 30 A 627 g/m²)

• Ett starkt laminat för rullförpackning och hylsa
• Ett starkt material för plåtförpackning som kan även förses med kantförstärkning

Walki kan även leverera kundspecifika kvaliteter anpassade till er förpackningsmaskin.
Walkis fabriker i Finland är miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Walki tillverkar omslag för pappers- och metallindustrin,
förpackningsmaterial för konsumentvaror och livsmedel,
dekorativa och andra skräddarsydda laminat, speciallining
för solidkartong och wellpapp, ytskikt för isolerings- och
byggnadsindustrin, samt lösningar för tekniska produkter.
Walkis produktionsenheter i Finland, Sverige, Tyskland,
Polen, England och Kina har en årsomsättning på cirka
300 miljoner euro och personalstyrkan uppgår till omkring
1 000 personer.
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Walki i korthet

Walki består av
tre affärsområden

