
 

PRO-TRANS            Profesjonalne zabezpieczenia ładunków 

 

Pochłaniacze wilgoci Dewpack 
 

 

Pochłaniacze wilgoci Dewpack są unikalnym osuszaczem specjalnie wynalezionym by 

zabezpieczyć i chronić zawartość kontenera od określonych wpływów wilgoci. 

 

W odróżnieniu od tradycyjnych osuszaczy, Dewpack może pochłonąć do 85% własnej wagi 

wilgoci w długim okresie czasu. Wysoka skuteczność pochłaniania wynika z kombinacji 

chlorku wapnia wymieszanego z naturalnie występującym, przyjaznym dla środowiska 

absorbentem, który utrzymuje formę fizyczną nawet w skrajnie wilgotnych warunkach. 

 

Przy 95% wilgotności względnej Dewpack może pochłaniać ponad 40 % wilgotności własnej 

w ciągu 5 dni i ponad 70 % w ciągu 20 dni. 

 

Redukując względną wilgotność wewnątrz kontenera, punkt rosy jest zmniejszony do takiego 

poziomu, że skroplenie nie pojawia się. 

 

Wysoka pochłanialność Dewpack zapewnia, że punkt rosy nie jest osiągalny w czasie 

transportu.  

 

 Charakterystyka 

 

• Zapobiega skraplaniu 

 

• Pochłania do 85% własnej wagi wilgotności  

 

• Bezpieczny dla środowiska 

 

• Pochłanianie w długim okresie czasu 

 

• Łatwy w obsłudze 

 

• Gwałtowne wstępne pochłanianie 

 

• Wilgoć pozostaje w worku 

 

• Posiada standardy międzynarodowe 

 

• Utrzymuje własną formę fizyczną 

 

• Długi termin przydatności produktu w oryginalnym opakowaniu zbiorczym. 

 

• Zaaprobowany przez FDA        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

Rozmiar poduszki 290mm x 230mm 

Zawartość połączenie chlorku wapnia z glinką bentonitową 

(przyjazny dla środowiska absorbent, który 

utrzymuje formę fizyczną nawet przy wyjątkowo 

wilgotnych warunkach) 

 

Zawartość PH 7,0 

 

Rozmiar wypełniacza wewnętrznego max 5 mm 

 

Pojemność pochłaniania >12 % w ciągu 24 godzin przy 250 C 

80 % RH( wilgotność względna) 

>19 % w ciągu 48 godzin przy 250 C 

80 RH ( wilgotność względna) 

 

Maksymalna zdolność pochłaniania do 85 % wagi własnej 

 

Ciężar poduszki 1 kg 

 

Warstwa zewnętrzna Materiał Tyvek- niebieski 

(dopuszczona przez FDA) 

o grubości 0,2mm +/- 0,05mm 

 

ZASTOSOWANIE 

 

1. Przestrzeń wewnątrz kontenerów do transportu morskiego. 

2. Jest aktywny pomiędzy 50% a 100% RH. 

 

Pochłaniacze Dewpack należy rozmieścić możliwie wysoko, w miarę równomiernie, 

podwieszając je (załączone siatki) do uchwytów przy suficie kontenera lub rozkładając na 

towarze. 

Jeżeli ilość uchwytów jest mniejsza od ilości pochłaniaczy to pozostałą ilość saszetek należy 

umieścić bliżej drzwi kontenera. 

Pochłaniacze Dewpack nie powinny stykać się z niezabezpieczonymi, metalowymi 

elementami wysyłanego towaru. W przypadku konieczności położenia pochłaniaczy Dewpack  

na elementach metalowych niezbędne jest zastosowanie podkładek np. z folii. Należy zwrócić 

uwagę by pochłaniacze nie miały możliwości zsunięcia się z przekładki np. podczas ostrego 

hamowania samochodu lub silnego kołysanie się kontenera w trakcie podróży morskiej. 

Rozmieszczenie pochłaniaczy powinno nastąpić (jeżeli jest to możliwe) po lub w trakcie 

załadunku towaru w jak najkrótszym czasie przed zamknięciem kontenera. 
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