
Voorkom te snelle rijping van uw groenten, fruit, bloemen en planten
Ethyleen (C2H4) is een natuurlijk gas in groente en fruit, bloemen en planten wat het rijpings
proces versnelt. Dit betekent dat groenten en fruit, welke in een koelruimte worden bewaard, zich 
in een grote hoeveelheid ethyleengas bevinden en daardoor sneller rijpen.

Als u ervaren heeft wat ethyleengas met uw vracht kan doen tijdens transport, begrijpt u waarom u 
deze moet beschermen tegen ethyleen. Onze efficiënte en innovatieve ethyleenfilters beschermen 
uw producten tegen ethyleen tijdens transport en opslag.

Oxylene vrachttube ethyleenfilter
Dozen hebben vaak ventilatiegaten. Toch is dit meestal niet 
voldoende om het ethyleengas uit de doos te verwijderen. Tijdens het 
transport worden de dozen zeer dicht op elkaar gezet. De 
ventilatiegaten worden zo afgesloten en het ethyleengas hoopt zich 
op in de doos. Dit gaat ten koste van de kwaliteit. De kans op 
verkleuring en rijping wordt enorm vergroot. Door zijn kleine omvang 
en lichte gewicht is het sachet heel eenvoudig in een doos toe te 
voegen. Na toevoeging van het sachet worden de producten in de 
doos goed tegen ethyleen beschermd. Niet alleen tijdens het 
transport maar ook tijdens de opslag bij u of uw klanten. 

Oxylene is een krachtige en milieuvriendelijke ethyleenfilter. De 
ronde vorm van de korrel zorgt voor veel raakvlakken waar lucht langs kan stromen. Dit is nodig 
voor de optimale werking van Oxylene. De korrel is een hard product dat niet kan afbrokkelen. Er 
kan geen aluminiumgruis ontstaan dat tussen de producten terecht kan komen. De korrel is paars 
van kleur. Naarmate de korrel ethyleen heeft verwerkt, verkleurt deze naar bruin. Het restproduct 
is bruinsteen.

Ethyleenfilters

W
E P

R
O

TEC
T YO

U
R

 SH
IP

M
EN

T

•	  Hoge absorptiecapaciteit
•	  Ronde korrel
•	  Klein en lichtgewicht
•	  Groot absorptievermogen
•	  Laag stofgehalte
•	  Milieuvriendelijk

Lengte 70 mm
Breedte 60 mm
Hoogte 5 mm
Gewicht 0,01 gram
Productcode 1001
Samenstelling Korrel AL203-Kmn05
Verkoopeenheid Doos à 1000 stuks

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 
Praxas   +31 (0)76 50 40 268
Hoeksteen 5  info@praxas.com
4815 PR  Breda  www.praxas.com
Nederland WE PROTECT YOUR SHIPMENT

https://shop.praxas.com/nl/oxylene-oxylene-sachet-5-gram-ethyleenfilter.html
https://www.praxas.com/en-gb/Solutions/Ethylene-filters
https://shop.praxas.com/nl/oxylene-oxylene-sachet-5-gram-ethyleenfilter.html

