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Datasheet monta biopack®

Algemene omschrijving
Monta biopack® is een gecertificeerde, duurzame verpakkingstape, die voldoet aan de
vereisten voor desintegratie (compostering), biologische afbraak, eco‐toxiciteit en materiaaleigenschappen 
van EN 13432, ASTM D 6400‐04, AS 4736 (2006) en ISO 17088 (2012): onderzocht en gecertificeerd 
door TÜV Oostenrijk, bekroond met het “OK COMPOST INDUSTRIAL” conformiteitsmerk.

Toepassingen
•  Permanente sluiting van middelzware tot zware kartonnen dozen
•  Verzegelen van biologisch afbreekbare zakken, films en andere duurzame verpakkingstypen
•  Bloemen en tuinafval bundelen
•  Geschikt voor handmatige toepassing in verschillende dispensers
•  Geschikt voor geautomatiseerde verpakkingsmachines.

Eigenschappen
•  Bewezen duurzaamheid: gecertificeerde conformiteit met “OK COMPOST INDUSTRIAL” ‐schema door 
 TÜV Oostenrijk: voldoet aan EN 13432, ASTM D 6400‐04, AS 4736 (2006) en ISO 17088 (2012)
•  Sterke en stevige backing
•  Lage rek
•  Uitstekende directe hechting
•  Hechting op verschillende ondergronden
•  Met de hand scheurbaar
•  Temperatuurbestendig van ‐30°C tot +70°C (na aanbrengen op kamertemperatuur)
•  Eenvoudig af te rollen.

Technische data  Eenheid
Backing       PLA, biaxiaal georiënteerd
Lijm        Natuurlijk rubber
Breekkracht   N / 25 mm   min. 80
     N / cm    min. 32
Dikte     mm    0,047
Hechtsterkte op staal   cN / 25 mm   500
     N / cm    2
Kleur        transparant
Diameter    mm    76

De gegeven waarden zijn typische waarden en vormen geen specificatie. We raden aan om de geschiktheid van de verpakkingstape 
voor de aangewezen toepassing of het gebruik te testen.
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Technisch gegevensblad: monta biopack® 860

Producteigenschappen
Hoe meer sterren (max. 4) hoe duidelijker de vermelde productfunctie:

Laro Tape is preferred partner
Laro Tape is preferred partner van monta biopack®. Het product is tot stand gekomen in samenwerking met de 
Duitse fabrikant Monta. Vooralsnog is monta biopack® alleen als onbedrukte variant verkrijgbaar.

Laag geluidsniveau     ‐
Treksterkte (breukbelasting)    *
Onmiddellijke hechting     ***
Aanhechting (op staal)     ***
Voor gladde oppervlakken     ***
Voor meerdere oppervlakken    ***
Voor uitdagende oppervlakken    ***
Eenvoudig en soepel afwikkelen    ***
Bedrukbaar      ‐
Lage temperatuur     *
Hoge temperatuur     *
Groene lijn      ***
Thermovormbaar      ‐
Bestand tegen verdunde Zuren & Alkalines
Vochtbestendig      *
Verlenging      *
Residu‐vrije verwijdering     *
UV‐ en verouderingsbestendig    ‐
Stansen      *
Handdispenser      ***
Verpakkingsmachines     ***
Kartonafdichting (gewicht van het karton)   ***
Industriële composteerbaarheid    ***


