
Poliuretanowe taśmy transportujące Chiorino serii HP są obecnie 
przodującym produktem w przemyśle spożywczym, szczególnie 
jeśli chodzi o zachowanie higieny, wydajność i żywotność.

Specjalna mieszanka poliuretanowa, nie zawierająca biocy-
dów, a także gładka  powierzchnia  otrzymywana  w techno-
logicznym procesie kalandrowania zapewniają wysoką jakość, 
nieporównywalną do tradycyjnych taśm poliuretanowych, z PVC 
czy modularnych.

Taśmy Chiorino HP są chronione zarejestrowanym znakiem towarowym.
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Taśmy HP Tradycyjne 
taśmy PUR

Taśma PVC Taśma 
modularna

1. CAŁKOWITE BEZPIECZEŃSTWO W KONTAKCIE Z 
ŻYWNOŚCIĄ
Poziom przenikania substancji chemicznych  do żywności jest 
niższy niż limity ustanowionych norm w rozporządzeniach  
1935/2001/EC, 2023/2006/EC, 2002/72/EC.

   

2. ZAPEWNIENIE GLOBALNE HIGIENY
Brak porowatości powierzchni zapobiega powstawaniu kolonii 
bakterii.    

3. BARDZO DOBRA WYDAJNOŚĆ NA KRAWĘDZI NOŻA
Nawet przy zalanych brzegach taśmy HP idealnie pracują na ostrzu 
noży i przeciwgięciach.    

4. ZNAKOMITA ODPORNOŚĆ NA SUBSTANCJE 
CHEMICZNE
Taśmy HP odporne są na oleje i tłuszcze, a także na detergenty.    

5. SZYBKOŚĆ I ŁATWOŚĆ CZYSZCZENIA
Taśmy HP są odporne nawet na stałe procedury czyszczenia wodą, 
parą i agresywnymi detergentami (odpowiednie do środowisk 
HACCP <System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kon-
troli>).

   

6. ZNAKOMITA ODPORNOŚĆ NA EKSTREMALNE 
TEMPERATURY
Taśmy HP są odporne na niskie i wysokie temperatury 
(-30/+110OC) dużo lepiej niż inne typy taśm, utrzymując stałość 
wymiarową.

   

7. WYSOKA ELASTYCZNOŚĆ
Wysoka odporność łączenia na obciążenia , które powstały podczas 
pracy taśmy w systemie przewijania 45O    

8. DOSKONAŁA ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE
Taśmy HP mogą być stosowane do buforowania produktów 
na powierzchni, także w obecności skrobaków. Są odporne na 
ścieranie.

   

9. ODPOWIEDNIE DLA DUŻYCH PRĘDKOŚCI
Dzięki małej wadze i elastyczności, taśmy HP nadają się do 
przenośników pracujących z dużymi prędkościami a jednocześnie 
generują niski poziom hałasu.

   

10. DŁUGA ŻYWOTNOŚĆ
Kombinacja doskonałych właściwości fizycznych, chemicznych i 
mechanicznych zapewnia długą żywotność deklasując wiele typów 
innych taśm.

   

Taśmy HP do przenośników liniowych i 
łukowych (także pochyłych)

Taśmy HP do produkcji przekąsek 
zawierających agresywne oleje roślinne

Taśmy HP pracujące na końcówce 
nożowej do krojenia wędlin

Taśmy HP do produkcji czekolady w sys-
temie przewijania 45O


