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Protection against rust

BarriEr 04

With the right type of barrier, you will no longer need to 

use extra bags around sensitive metals. The corrosion 

protection becomes part of the packaging. Easier, both 

for you and the recipient.

DS Smith has extensive collaborations with mechanical 

industries where components and spare parts demand 

smart packaging solutions.

Barrier 04
Adds* 10–20 g / m²

Sustainability/Volatility Open: 6 months 

Sealed: 4–5 years

Sealing Cold glue

Flexography Yes

FDA-approved No

Recyclable Yes

Minimum order size 4500 m²

* VCI-coating for carbon steels. For other materials, ask us.

Determined by the paper selection.

Consult our product specialists.
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Lowers friction

BarriEr 03

Small micro-movements during transportation and 
handling need  not cause damages on the product.
With an anti-friction  barrier, the risk of scratches or 
dulled delicate surfaces is eliminated. 

DS Smith is experienced in designing protection against 
abrasion on wood as well as glass, metal, paint and ceramic 
surfaces.

Barrier 03
Adds about 6 g / m²

Water absorption 1) 20–30 g

Oil absorption 1) 60 g

Sealing Hot melt

Flexography No

FDA-approved No

Recyclable Yes

Minimum order size 4500 m²

 1)   Cobb 900
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Rejects fat
Fatty products do not necessarily imply that the 

packaging will be affected. The right kind of barrier 

protects against solid and liquid fat of all kinds.

You avoid both embarrassing grease stains and an 

impaired function. 

DS Smith has solutions for both food, chemical and 

mechanical products.

Barrier 02

BarriEr 02

 1)   Cobb 900

advanced Tough

Adds about 6 g / m² Grease Proof

Water absorption 1) 40 g –

Oil absorption 1) 5 g –

Sealing Cold glue Hot melt

Flexography No No

FDA-approved Yes Yes

Recyclable Yes Yes

Minimum order size 4500 m² 1100 m²

Barriär
– wellpapp som inte tar åt sig
Förpackningar i wellpapp är lätta, starka, tryckbara och miljösmarta. Det vet alla. 
Vad många också tror är att wellpapp begränsas när fukt fett och andra typer av 
angrepp kommer in i bilden.
 Det är både rätt och fel. Obehandlad wellpapp gillar inte fukt. Men med barriär
kan den göras tålig mot det mesta.

egna erfarenheter från grönsaks- 
och odlingbranschen. Och kunska-
pen om förpackningar är också 
grundmurad. Vi vet vilka leveran-
törer som har rätt resurser, när 
det gäller kunskap och material.

Tvåvägs fuktskydd
– Att det är DS Smith som sitter på 
kompetensen ifråga om wellpapp 
och barriär, var ingen nyhet för 
oss. Vi har jobbat med dem länge, 
och när vi sökte bättre förpack-
ningar för färskpotatis var det 
självklart att vända sig dit. Där 
finns ett sortiment av barriärer 
som inga andra kan erbjuda.

Lars berättar att just färskpota-

tis är en knepig produkt att för-
packa. Eftersom den saknar skal 
avger den stora mängder fukt,
vilket kräver en i princip helt tät 
låda. Dessutom packas produkten 
direkt ute på fältet, vilket kräver 
att den klarar även ösregn. En 
vanlig wellpapplåda som blivit våt 
skulle säcka ihop i transporten.

4 gånger starkare!
Den nya potatislådan är belagd 
med en vattentät barriär, såväl 
liner som fluting, och motstår 
effektivt alla fuktangrepp. 
Testerna visar att den är upp till 
fyra gånger starkare än vad som 
hittills erbjudits på marknaden. 

Och med förbättrad hållbarhet får 
man självklart också en bättre för-
packningsekonomi. Samtidigt 
erbjuder Pacsystem sina kunder 
en förpackning som får gott mot-
tagande, både hos handlarna och 
indirekt även hos slutkonsumen-
ten – som numera kan avnjuta 
färskpotatis som smakar precis 
som den ska.

Dessutom är förpackningen helt 
återvinningsbar, vilket ger en 
extra bonus.

INSIDE  PACSYSTEM
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UTMANINGEN En förpackning för färskpotatis 
som begränsar avdunstning och fungerar i alla 
väder, direkt på odlingsplatsen.

ARBETSSÄTTET Egna förpackningsexperter i 
samarbete med DS Smiths lådkonstruktörer och 
barriärkompetens.

RESULTATET En lätthanterad back, med säljande 
tryck. PE-belagd och vattentålig rakt igenom.

PACSYSTEM AB

Ledande leverantör av förpackningslösningar
till grönsaker, potatis, rotfrukter och bär.

Affärsupplägg:
Utvecklar och samordnar inköp av bransch-
specifika förpackningslösningar åt odlare,
packerier och grossister.

Produkter:
Standardsortiment på lager. Utvecklar nya för-
packningslösningar som underlättar hantering, 
distribution och marknadsföring – inom ramen
för miljömässig hållbarhet.
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Repels water

BarriEr 01

Water and corrugated board works splendid together. With 
the right coating, you will have a packaging able to handle both humidity and a downpour. and with the right design it 
will remain completely sealed from the inside also.
Our fish box Drypack is an example of a seal-tite box for freshfish and ice. The Bag-in-Box for different types of liquids areother examples.

Barrier 01

Simple advanced ToughAdds
about 6 g / m² about 8 g / m² PE linerWater absorption 1) 20–40 g 5–15 g 5–25 gOil absorption 1) 5–10 g 3–8 g 15–20 gSealing Cold glue Hot melt Cold glue

Flexography Simple* No YesFDA-approved Yes Yes YesRecyclable Yes Yes YesMinimum order size 4500 m² 4500 m² 1100 m² 1)   Cobb 900

*  Consult graphic artists at PackRight Centre

Wellpapp
som inte tar åt sig
Om Barriär

D S Smith
Box 733
331 27 Värnamo

Tel +46 (0)370 - 420 00

packaging.sweden@dssmith.com

dssmithpackaging.se

Oändlig bredd
Med rätt typ av barriär kan förpackningarna också få mot-
ståndskraft mot både fukt, nötning och fett. Med andra 
ord bli en perfekt lösning i branscher där man hittills varit 
hänvisade till trälådor och andra komplicerade alternativ.

Första fisklådan
Redan 1994 vann den en WorldStar. Och sedan dess 
har segertåget fortsatt för fisklådan från DS Smith. 
Helt vattentät, och godkänd för flygfrakt, tar den allt 
större andelar från de traditionella cellplasttråg som 
tidigare belamrat holmar och skär i varje fiskeläge.

Och alltfler fiskeriföretag ser också fördelen med 
att kunna trycka och sprida sitt eget varumärke till 
restauranger och konsumenter.

Läs mer om DryPack och Norway King Crab på sidan 36!


