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Kunststoffolies bezitten een
aantal eigenschappen waar-
door ze aantrckkelijk zijn om als
verpakkingsmatoriaal voor snij-
bloomen tefungeron. Deze
Joorzichtigo materialen bezor-
yen hat produkt in do regol een
loede tot zeorgoedopresonta-

tie, engoven voortsdo nodigo
•jescherming togen beschadi-
jing en uitdroging.
Er zijn vrij veel verschillende
.oorten doorzichtige verpak-
vingsfolies in do handel. In de

meestegevallenzijn hetkunst-
stoffen of plastics, doch erwor-
den toch ook nog wel cellulose-
produkten gcbruikt b.v. in de
vorm van collofaan of cellulose-
acotaat.

De kunststoffolies die het
meest voor do verpakking van
tuinbotiwprodukten worden
gebruikt zijn die van: po-
lyetheen (ook wel: polyethy-
leen), polypropeen (ook wel:
polypropyleon), polystyreen en
polyvinylchloride (pvc).

W. C. Boer, Sprenger Instituut, Wageningen
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Voor algcmcnc verpakkingsdocl-
einden is polycthcen verrcwcg het
nicest toogepaste materiaal. Do
..plastic/ak". con nict nicer weg to
denken attribiuit in on/c modcrnc
samenloving, word! nagenocg
uiisluitond van polythccn folic ge-
maaki. Ren voordcel van dil maic
riaal is dc mecstal lagc prijs, gc-
paard nan ecu aantal goede cigen-
schappen. Ecu mindergunstig punt
is dc dikwijls gcringere hclderhcid
ten opzichte van do andcrc gcnocin-
de matcrialcn. Vooraldegocdkopc-
rcsoortcn polycthcenknnnen nogal
wat melkachlig/ijn.

Dit behocft trouwens voor ccn
groot aantal loepassingen geen be-
zwaar tc /ijn. Voor snijblocmcn
cchlcr spcclt dc prcscntatic van hot
produkt door middel van /ijn ver
pakking ccn dcrmate grote rol, dat
eigenlijk alleen maar folios van con
7.0 groot mogclijkc hclderhcid in
aanmciking komon. Polypropeen

is voor dit docl nionientecl wel het
meest toogepaste matcriaal. Daar-
naast worden in honfd/aak folios
van polycthcen en polystyreen gc
bruikt. [**olies van polyvinylchlori
de worden op vrij grote sohaal toe-
gepast bij dc klcinvcrpakking van
grocntc on fruit ton behoeve van
zelfbedieningsverkoop, mecstal in
do vorm van rckfolic. Do verschil
lende folios /ijn voclal ondcr een
morknaam in dc handel.

Verstrektefolies

Sommige kunststoffolies hebben
lijdens het fabricageprnccs een bc-
handcling pndcrgaan die men
..verstrckken" of ..oriontcrcn"
noemt. Het gcvolg hiervan is dat dc
betrclfcndc folio o.a. eigenschap-
pen krijgt waardoor /e gesohikt
word) om sliak over do tc verpak-

Rozen. links vorpakt in niot-
Ooporforoorde, rechts vorpakt in
wolocpnrloreerdn polypropeen-folio
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ken voorwerpen aangehraeht tc
worden. Door het vcrstrckken nc-
men vcclal ook dc hclderhcid en dc
sterktc toe. Ondcrschciden wordt
cenzijdig of tweezijdig verstrekte
folic.

In geval van krimpfolie is bij toe-
passing als zodanig ccn hiltobchan-
dclingnodig om het malcriaal strak
om hette vcrpakken voorwerpte la-
tcn krimpen. Voor dit docl zijn
zogcnaamdc krimptunncls en
krimpovens in gebruik van allerlei
afmctingen. In de tuinbouwsector
vindt toepassing o.a. plaats door
omhullingvan palletladingengroen-
te en fruit met krimphoczen van
vcrstcrkt polythecn, waardoor na 't
krimpproccs stabicle laadcenheden
ontstaan. Komkommers worden op
vrij groteschaal perstuk in krimp
folie vcrpakt met als resultaat een
aanzienlijklangerehoudbaarheid.
Bij het vcrpakken van klcincre een-
heden. b.v. groente en fruit op
schaaltjes, gaat men in tocnemende
mate over tot het gebruik van rekfo-
iie.Eenvoordcclhiervanis dat geen
vcrhitting nodig is, omdat deze
elastischc folic met dc hand of ma-
chinaal strak om dc te verpakken
produktcnkan worden gespannen.

Bij dc produktic van plastic folies
gaat het verstrekte matcriaal een
steeds bclangrijkcr plaats innemen.
Van de mecste soortcn kunststof is
weleen krimpfolie in de handel, b.v.
/an polytheen, polypropeen, po-
ystyrecn en pvc. Rekfolie is be-
perktaanwezig. tot nu toe in hoofd-
'.aak van pvc. Er wordt echter wel
jewcrkt aan de ontwikkeling van
ekfolie op basis van andcre kunst-
toffen, o.a. poiyetheen.

•igenschappen
)e hcldcrheid van het matcriaal is,
pais reeds gezegd. een belangrijke
igenschap. Polypropeen en_j?o-
ystyrcen slaan wat dit betreft
iieesfal een zeer goed figuur, hoe-
•clook hicr het „allc waar is naar
ijn geld" opgaat. De goedkopere
-jorten polypropeen zijn qua hel-
erhcid soms nauwelijks van po-
•etheen tc onderscheiden. Polysty-
•en folic isnagenoegsteeds van een
:er grote helderhcid en gecft voor-
! daardoor aan het te verpakken
rodukt een bijzonder cachet. De
:rwcrkbaarhcid van deze vrij stug-
: en broze folie die gcmakkelijk
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scheurtgecft nogalcens problemcn.
Hij wordt daarom mecstalgebruikt
in vcllen waarin de bloemen met de
hand worden gewikkeld. De folie is
ook bijzonder statisch, wat tot ge-
volg heeft dat de vellcn sterk aan cl-
kaar blijven „kleven*V De levering
geschiedtdan ook in de rcgel in vel
lcndie door een dun vcl papiervan
elkaar gescheiden zijn. De ontwik
kelingvaneendoseerapparaat voor
vellcn kunststoffolie vanaf de rol is
ook een bijdrage aan de oplossing
vandit problecm. Van polypropeen
en poiyetheen zijn soepele folies in
de handel die zich gcmakkelijk la-
ten verwerken, zowcl met de hand
als machinaal. Deze materialen
worden ook op vrij grote schaal als
hoesof zak toegepast ter bundeling,
tcvens vcrpakking van bepaalde
soorten bloemen door de teler.
Eeneigenschap die bepalend isvoor
detoepassing van sommigeverpak-
kingsvormen is hetlasbaar zijn van
dc verschillende folies. Hierondcr
verstaan we het vcrmogen van de
folie om door warmte aaneen tc
worden gesmolten. Folies van po
lycthcen en polypropeen geven wat
dit betreft weinig problemen. Po
lystyreen folie is moeilijk te lassen.
het materiaal scheurt vaak op de
las af.

Cellofaan, dat geen kunststof is (het
wordt eyenals papier vervaardigd
uit houtvezel), kan niet worden ge-
last. Aaneenhechten is alleen moge-
lijk door lijmen. Om cellofaan toch
lasbaar te maken voorziet men de
folie wel eens van een dun laagje
van een ander materiaal. b.v. in dc
vorm van lak (nitrocellulose lak) of
van de een of andere kunststof.
Men spreekt dan van resp. gelakt
cellofaan ofvan een gecoate folie of
een laminaat.

De doorlatendheid van de verschil
lende materialen voor gassen en

voor walerdamp kan in bepaalde
gevalleneveneens eon rol spelen. De
gasdoorlatcndheid is vooral van bo-
langbijtoepassing vangoheel geslo-
tcn verpakkingon. Dit komt voor-
alsnog bij het vcrpakken van snij-
blocmen niet voor en we laten deze
factor daarom buiten beschouwing.
Met dc waterdampdoorlatendhcid
hebben we echter wel te maken om
dat deze factor ook bij niet geheel
gcslotcn vcrpakkingen zijn invlocd
doet geldcn.
Over het algemecn zijn de kunst
stoffolies weinig doorlatend voor
waterdamp. Polystyreen folie heeft
een naar verHouding~hofie watcr-
dampdoorlatcndheidsfactor. doch
die worclt vele malen overtroffen
door die voor ongclakt cellofaan
(— cellofaan PT) en cellulose-acc-
taat. .De ondcrstaande tabel gecft
hiervan een voorbecld:

Waterdampdoorlatendhcid vanenigevcrpak-
kingsfolics (in grammcn per m: per 24 uur)

polycthcen. lage
dichtheid 18
polycthcen.gem.
dichtheid 8-15
polycthcen hope
dichtheid 5-10
polypropeen. vcrstcrkt 4
polypropeen. onvcrstcrkl 8-10
polystyreen. vcrstcrkt 100 en hogcr
polyvinylchloride 8en hogcr
cellofaan. ongclakt hogcrdan300
cellofaan. gelakt 3-15
cellofaan. polycthcen

. gecoat l8enhoger
ccllulosc-acetaat zcerhoog

I) bij ccn materiaal dikic van 25 mikron. bij
ca. 37° en 90 % r.v. (ASTME 96, mcthodc
El) Bron: Introduction to plastics. R. Neil
Henkcl.

Dc dikte van het materiaal heeft
uiteraard invlocd. niet alleen op de
doorlatendheid van gassen en wa
terdamp, doch ook op de sterktc. de
lasbaarheid en vooral ook op de
prijs. Voor het vcrpakken in klcine
eenheden van tuinbouwprodukten,
waarondcrsnijbloemcn. varieert dc
dikte globaal van 12 tot 30 mikron
(lmikron =0,00l millimeter).

ondensatieproblemen
Uit door ons instituut verricht on
derzoek is geblckcn dat bij toepas
sing van weinig doorlatcnde ver-
pakkingsfolies het risicovan het op-
trcden van Botrytiscinerca groot is.
Het is niet zozeer dc hoge relatievc
liichtvochtigheid die deze schimmel
zich sncl doet oniwikkelen, als wel

onderzoek' i

de aanwe/igheid van vrij water
door condensatie van waterdamp
tegen dc binnen/ijde van hot ma
teriaal. Condensatie vindt plaats
door een warm produkt in een kou-
dcomgeving tobrengen. dus b.v. bij
opslag in een koelccl. F.clitor ook
reeds door temporaluur.schonunc-
lingcn tijdens het transport kan ltd
dauwpunt in de vcrpakking ovcr-
schreden worden en condensatie
van waterdamp opiredon. Eon zo
snel mogelijke afvoer van water-
damp moct in /ulke gevallen mogc-
lijk zijn, en uit het onderzoek bleck
dat dit te bereiken is door het matc
riaal tc pcrforcren. Bij toepassing
van ca. 600 perforates van I mm
diameter perdm-' folie(- ca.5% ge-
perforeerd oppcrvlak) was een zecr
stcrk terugdringen van de Botrytis-
ontwikkelinghct resultaat.
Uit vcrgclijkende procvon met ver
schillende vcrpakkingsmatcrialcn
blcek dat cellofaan PT folie nage
noeg even goed uit de bus kwam als
papier. De watcrdampdoorlalcnd-
heid van dit cellulose-produkt is
dan ook zecrhoogen ligt in dc orde
van groottc van die van papier. Het
matcriaal is echter cvcnals papier
vochtabsorberend. hctgeen week
worden tot gcvolg heeft. wat weer
ten koste gaat van de sterkte.

We zouden samenvattend
kunnen siclien dat doorzieh-
lixcjolics in het algemeeit en
kitnsistoj- (= i>laslU-)li>tk:s
in Iwi hijztnuler voor Iwt vet-
pakken van snijhloenwn in
opnuns zijn. en iliiUU'lijk in
<•«'// In'liocfie voorzien. /V
niaicriafcnt/icnien in lioofil-
zuak xvliririkt zijn folies van
polypropeen. poiyetheen en
polystyreen. De watenlamp-
(loorlatendlieid van deze ver-
pakkinxs/olies is Unix. Hijhet
Ri'hruik van niet fteper/itrrrr-
de folies loo/n men risieo's
met hetrekkinx lot aan-
laslinx door Hotrylis einerea
(pokken). Uit onderzoek is
Xehleken dat fiel loepassen
van geperforeerde folies dit
risieo aanzienlijk vermin-
dert.
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