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Pokyny pro skladování PE-folií a produktů z nich
PE folie je možno skladovat relativně bez problémů za standardních středoevropských klimatických podmínek (zejména
teploty a vlhkosti vzduchu).
V zájmu dobré zpracovatelnosti a dalšího užití PE-folií a zachování dobré kvality těchto výrobků, doporučujeme
dodržovat následující pokyny pro skladování:
1. PE-folie je nutno chránit před účinkem přímého slunečního osvětlení a před UV zářením.
PE-folie nesmí být skladovány v bezprostřední blízkosti topných těles, zářičů a pod.
2. Je nutné zamezit vzniku elektrostatického náboje a vytvoření kondenzátu na povrchu PE-folie.
3. Skladovat a zpracovávat PE-folie doporučujeme při teplotách 15 až 30 stupňů Celsia, relativní vlhkosti vzduchu
45 až 65%.
4. Není-li možné při skladování dodržet parametry v bodě 3., doporučujeme PE-folii 24 až 48 hodin před
zpracováním a dalším použitím přemístit do prostoru, ve kterém je tyto parametry možné dodržet (při vyšším
rozdílu teplot je doba nutné aklimatizace úměrně delší).
5. Při skladování je nutné zamezit nadměrnému stlačování vrstev PE-folie (např. v důsledku stohování).
6. PE-folie doporučujeme ponechat v originálních obalech výrobce až do okamžiku zpracování či použití PE-folie.
Originální obaly poškozené při skladování doporučujeme ihned opravit (obnovit).
7. Veškeré identifikační znaky od výrobce na obalech odstraňujte ve vlastním zájmu až těsně před zpracováním,
užitím PE-folie.
8. Zpracovat PE-folie doporučujeme do 6ti měsíců, nejdéle pak do 12ti měsíců po datu expedice od výrobce. U
PE-folií se speciálními přísadami (kluzné prostředky, barviva, kašírování, stabilizace UV, antistatikum) je však
nutno PE-folii zpracovat do 6ti měsíců, pokud není výrobcem stanovena i lhůta kratší. Ku příkladu PE-folie
s přípravou pro tisk je nezbytné zpracovat maximálně do 3 měsíců.
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