
Више од 20 година, Süd-Chemie Performance
Packaging, пословна јединица Süd-Chemie Group,
дизајнира десиканте-упијаче влаге, индикаторе
влажности који испуњавају, у неким случајевима чак и
превазилазе, ригорозне захтеве војних стандарда. Данас,
Süd-Chemie наставља да пружа поуздана, ефикасна и
најсавременија решења за потребе наменске индустрије.

Десикант врећице – упијачи влаге
Süd-Chemie десикант врећице-упијачи влаге користе 
се када је потребна заштита од влаге производа у 
затвореним пакетима. Када се ставе у амбалажу која је 
затворена или у контејнеру десикант врећице-упијачи 
влаге штите робу од штетних ефеката влаге.
 
Десикант врећице-упијачи влаге из Süd-Chemie понуде 
задовољавају захтеве војног стандарда Mil-D-3464E 
(Mil Spec) и класификују се као Type I (за општу потребу) 
и Type II (за неиндустријску).
Такође испуњавају захтеве стандара Method II
Packaging Standards који су описани у Mil-P-116-E, а који
обухватају основне услове војних метода за очување
паковања.

Süd-Chemie’s врећице су направљене или од DuPont
Tyvek® или од GDT-II материјала коју су јаки, дуготрајни
и испуњавају услове FDA за директан контакт са храном
и лековима.
 
Süd-Chemie десикант врећице доступне су у величинама
од 1/6 јединица до 80 јединица (5½ грама до 2.640
грама), у разним врстама пуњења. Desi Pak®,
десикант-упијач влаге од упаковане глине, један је од
најекономичнијих и најефикаснијих опција Süd-Chemie
који обезбеђује да ће садржај у затвореној амбалажи
бити у истом стању када стигне на одредиште у каквом је 
био када је вршено паковање.
 
Süd-Chemie комплетна понуда врећица и пакета бухвата: 
Desi Pak®: бентонит глина 
Sorb-It®: Силика гел 
Getter Pak®: Активни угаљ 
Tri-Sorb: Молекуларна сита 
2-in-1 Pak®: Силика гел или бентонит глина, са активним угљем 

Опрема, терет и возила осетљиви су на влагу и могу бити
           оштећени приликом складиштења и транспорта.

Süd-Chemie десикант врећице-упијачи влаге користе се да би
спречили корозију металних делова или као заштита од других

             штетних ефеката влага.
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Чепови индикатори влаге указују
 на промене влажности унутар

    запечаћеног
контејнера. Они се монтирају у зид

контејнера тако да ради провере
нивоа влажности контејнер не

  мора да се отвара. 



 

Десикант врећице могу се идеално користити у комплету са Süd-Chemie 
Humitector® Humidity Indicаtor Cards картицама, чиме се омогућава 
да производи буду визуелно контролисанитиме обезбеђује да остану у 
условима прихватљивог ниво влаге.

Трака од ушивених десикант врећице 
Süd-Chemie ниска од ушивених десикант врећица је идеална за заштиту
великих предмета од рђе, корозије и других штетних ефеката влаге.
Направљене од веома чврстог материјала од полиестера вештачке свиле,
ниске од ушивених врећица могу да буду окачене на опрему великих
габарита или стављене у контејнер током складиштења или транспорта.

Süd-Chemie траке од ушивених десикант врећица задовољавају војне
захтеве Mil-D-3464E (Mil Spec). Mil Spec врећице су класификоване као 
Type I (за општу употребу), Type II (не-прашњави услови) и Type III (трајност). 
Сва три типа су доступна у понуди Süd-Chemie.

Десикант врећице-упијачи влаге могу се идеално користи са Süd-Chemie’s
Humitector® Humidity Indicator Cards картицама за праћење услова
влажности.

Картице и чепови индикатори влаге
Süd-Chemie нуди широк спектар картица и чепова-утикача индикатора влаге
који задовољавају захтеве војних стандарда.

Картице
Süd-Chemie картице индикатори влажности испуњавају захтеве Mil-I-8835
и Mil-P-116 Method II. И реверзибилне и неповратне картице су доступне у
разним конфигурацијама.

Чепови (утикачи)
Süd-Chemie чепови индикатори влаге детектују било какву промену
релативне влажности у затвореној амбалажи. Чепови су постављени у зид
контејнера и омогућавају да се очитавања могу вршити ван контејнера.
Чепови индикатори влаге су прилагодљиви за готово све апликације
за Method II паковања према Mil-P-116 и AS26860 спецификација у
ваздухопловству. Доступни су у различитим величинама и конфигурацијама.
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