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A csomagolóipar gyakran kerül olyan 
döntési helyzetbe, hogy válasszon: mi 
legyen a fontosabb, a csomagolópapír 
er�ssége, tartóssága vagy a nyomtatha-
tósága, mivel csak ez utóbbi biztosíthatja 
a csomagolt termék igazán vonzó megje-
lenését. A Billerud cég megoldotta a prob-
lémát, ezért a Swedish Kraftpaper már 
új típusú, tartós, ugyanakkor kit�n� nyo-
matmin�ség� termékek gyártására alkal-
mas termékeivel jelenhet meg a piacon.

A Kraft nátron csomagolópapírokat korábban 
a száz százalékban primer rostokból gyártották 
akkor, ha a csomagolóanyag szilárdsága és tar-
tóssága f� követelmény volt. Ezeket – a grafi kai 
iparban használt min�ségi nyomathordozóktól 
eltér�en – hosszú rostokból építették fel, és csak 
minimális mennyiség� tölt�anyagot használtak 
hozzájuk. A csomagolóanyag-nyomtató fl exó-
sok számára ez egy rémálom volt, mert köztu-
dott, hogy a min�ségi nyomatok el�állításához a 
rövid rostú, sok tölt�anyagot tartalmazó papírok 
felelnek meg leginkább. A nátronpapír felépítése, 
tulajdonsága ennek éppen az ellenkez�je!
„A nátronpapírgyártók részére a nyomtatható-

ság javítása nagy kihívás, ezért korábban képtele-
nek voltak a min�ségi grafi kai és nátronpapírok 
nyomtathatóságának a kérdésében el�rejutni. 
A jó min�ség� grafi kai papírok viszont nem elég 
er�sek, tartósak a csomagolástechnikai célokra” 

– mondta Mikael Larsson.
A Billerud kés�bb – az MF papírgépgyártókkal 

összefogva – a nátronpapír-min�ség továbbfejlesz-
tésére koncentrált. A közös munka sikerrel járt.
„Koncepciónk az volt, hogy gyártsunk kétré-

teg� papírt, olyat, amelynek egyik rétege (a cso-
magolandó termékkel érintkez�, bels� felülete, 
a szilárdságot adó hosszú rostokkal) biztosítja a 
terméknek a megfelel� tartósságot, er�s felépí-
tést.  Az erre felvitt ellenkez� oldali (rövid rostok-
ból álló, gazdag töltelék�) réteg viszont biztosítja 
a kit�n� nyomtathatóságot. Ez a papírgépeink-
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kel megvalósítható. Az eredmény: egyenletes 
festékbeszívódás, felületi fényességkülönbségek-
t�l és apró foltoktól mentesen, márványosság 
nélkül. A rövid rostokból álló réteg sima felület�, 
és jobb festékfedettséget biztosít. A végrehajtott 
beruházás meghozta a várt eredményt, felhasz-
nálóink azt is igazolták, hogy a módosított fel-
építés� papír feldolgozása is könnyebbé, az ered-
mény jobbá vált.”
„A Billerud-nak két termékcsaládja van: az 

Axello és a Xpression. Mindkett�t az újabban mó-
dosított szerkezettel gyártjuk. Az Axello a kistasa-
kos bolti áruk (cukor, liszt, gabonafélék) csoma-
golására szolgál, az Xpression pedig a zsákokban 
szállított és úgy értékesített termékekhez való.”

Az elért eredmények kiértékelésével a Bille-
rud Pack Lab anyagvizsgáló és elemz� labora-
tórium foglalkozik.  
„A Billerud az egész csomagolóláncra kiterje-

d�en – az alapanyag-kiválasztástól, a nyomtatás 
és feldolgozás befejez� folyamatáig és a csoma-
golt termék bolti megjelenéséig bezárólag – azon 
is fáradozik, hogy a nyomtatott szép csomagoló-
anyag vásárlásra csábítsa a vev�ket. Az említett 
laboratórium fejlesztési központja vizsgálja még 
azt is, hogy mely termékjellemz�k (nyomatmi-
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A Billerud által gyártott nátron csomagolópapíron 
tapasztalható nyomathibák (márványosság) 
a cikkben vázolt fejlesztés el�tt és után gyártott 
terméken
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n�ség, tartósság stb.) milyen módon befolyásol-
ják a fenti célok megvalósulását.”
„Szeretnénk segítséget nyújtani a márkatulaj-

donosoknak és a csomagolóanyag-gyártóknak 
abban, hogy az optimalizált min�ség� papírter-
mékeink hozzájáruljanak a bevételük és a profi t-
juk növekedéséhez. 

Folytatjuk az elemz� tevékenységet, hogy 
minden ilyen nyomtatott nátronpapírba csoma-
golt termék er�s legyen, töltse be az elvárt felada-
tát és a vásárlók tartsák nagyon vonzónak, csábí-
tónak” – mondja Mikael Larsson.

Örömmel közöljük, hogy cégünk – a Billerud  AB – szerz�dést kötött a UPM-Kymmene vállalat PM1 és PM7 papírgyár-
tó gépének megvételére. Segítségükkel 2012-t�l a globális csomagolóanyag-gyártó ipar számára a portfóliónk által 
gyártott és kereskedelmi hálózatunk közvetítésével forgalmazott min�ségi papír termékeink választéka jelent�sen 
b�vül. Hosszú távú piaci stratégiánk f� célkit�zése, hogy jól karbantartott erd�ink birtokában és a világon vezet� 
márkájú csomagoló alapanyagok gyártása révén hozzájáruljunk a csomagolóanyag-gyártás fenntarthatóságához, 
korszer� termékek gyártásához, és segítsük a papír-rost piaci árak kiegyensúlyozottságát is. A régi helyükön maradó 
új gépeinkkel MF és MG fokozatú, csúcsmin�ség� zsákpapírokat állítunk el�. A kereskedelmi megállapodás értel-
mében átvesszük a UPM 185 dolgozóját is, akiket szeretettel üdvözlünk köreinkben. További részletekr�l is folyama-
tos tájékoztatást adunk: Billerud AB. 
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