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Meer informatie of bestellen?
We helpen u graag.

Absorptiematten

Wanneer u producten gekoeld vervoert komt er 
vaak condens vrij. Er zijn echter een hoop producten 
die gevoelig zijn voor schade door vocht. Denk 
bijvoorbeeld aan groente en fruit, waarbij de 
aanwezigheid van vocht het bederf versneld. Bij 
medicatie is het doorgaans ook van belang dat dit 
droog wordt vervoerd. Een goede manier om condens 
dat tijdens het transport ontstaat op te vangen, is door 
het gebruik van absorptiematten. Zo zorgt u ervoor dat 
uw producten droog op hun bestemming aankomen.

In de absorptiematten van De Ridder Packaging zijn 
materialen die niet absorberend zijn verwijderd. Hierbij 
kunt u denken aan synthetische lijm en bindingsmiddel. 
Dit zorgt voor een hoge absorptiecapaciteit. Zo wordt 
condens dat tijdens het transport kan ontstaan direct 
opgevangen en blijven uw goederen droog. Dit leidt tot 
optimaal kwaliteitsbehoud van uw goederen.

Toepassingen
De absorptiematten worden in veel verschillende 
sectoren ingezet. Als het gaat om het vervoer van 
medicatie, zijn hier strenge voorwaarden aan gesteld. 
Bijvoorbeeld dat zowel de medicijnen als de verpakking 
hiervan gekoeld moeten worden verzonden en niet aan 
vocht mogen worden blootgesteld. Absorptiematten 
zijn in dit geval een uitkomst, omdat ze zowel 
vocht opnemen als een scheidingswand tussen de 
koelelementen en de medicatie kunnen vormen.

Bij het vervoer van verse vis wordt er doorgaans 
gebruikgemaakt van scherfijs, om zo de vis onderweg 
te koelen. Voor het opvangen van het smeltwater 
worden meestal hoog absorberende matten ingezet om 

te voorkomen dat de vis gaat ‘zwemmen’. Bij gerookte 
visproducten en andere voedingsmiddelen kunt u het 
beste koelen met gelpacks in een EPS (tempex) doos. 
Ook hier kan er onderweg condens vrijkomen, en is het 
gebruik van absorptiematten aan te raden.

Voor AGF (Aardappelen, Groenten, Fruit) en bloemen 
geldt dat deze producten erg gevoelig zijn voor vocht. 
Hierdoor kunnen er namelijk sporen van botrytis-rot 
ontstaan, een vervelende schimmel. Om de kwaliteit 
van deze kwetsbare producten te behouden, dienen 
ze dus niet alleen koel en donker maar ook droog 
te worden getransporteerd. Hiervoor kunnen ook 
absorptiematten op rol worden gebruikt, om grotere 
ladingen AGF te beschermen.

Levering
De absorptiematten zijn leverbaar in verschillende standaardmaten. Ook zijn er mogelijkheden voor maatwerk. Neem 
gerust contact met ons op voor meer informatie over de mogelijkheden.

Product Afmeting Stuks per doos
Absorptiemat 600ml 150x250 mm 200
Absorptiemat 1500 ml 200x320 mm 200
Absorptiemat 5000 ml 320x500 mm 180
Absorptiemat 7500 ml 320x720 mm 180


