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Vegyipar 
Bigbag zsákok, hogy 
megnyugodhasson: 
a vegyi anyagok 
biztonságban vannak



Az LC Packagingnél teljes mértékben ismerjük a vegyipar szigorú csomagolási követelményeit a 
biztonságra, a minőségre és a fenntarthatóságra vonatkozóan. A vegyipari minőségi előírásoknak 
megfelelő bigbag zsákjainkkal az alábbiakat kínáljuk:

• Védelem a külső hatások ellen:
  - a termék tisztaságának megfelelő megőrzése
  - védelem a vegyi és fizikai sérülések ellen
• A vegyi összetevők nedvességtartalmának szabályozása
• Minimalizált veszély és kockázat a vegyi anyagok szállítása, tárolása és/vagy kirakodása során
• A csomagolás, amely segít a fenntarthatósági célok elérésében

Egyéni igényekre szabott bigbag zsákokat készítünk, hogy azok megfeleljenek az Ön különleges 
igényeinek. Számunkra alapvető fontosságú, hogy együtt dolgozzunk ügyfeleinkkel, együtt tervezzük 
meg, állítsuk elő és teszteljük a bigbag zsákokat, hogy azok teljes mértékben megfeleljenek az Ön 
szükségleteinek. 

Használja ki a vegyipari termékek csomagolásában szerzett elsőrangú szakértelmünket.

Vezető csomagolási szakértő az iparági 
szükségleteknek való teljes megfelelés érdekében
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Biztonság, fenntarthatóság 
és kiváló minőség 

mozgásban tartjuk 
vállalkozását



Elsőrangú szakértelem az ömlesztett vegyipari 
termékek csomagolásában

Sok évnyi tapasztalunk és kiterjedt ügyfélkörünk jól bizonyítja, hogy kiváló minőséget, biztonságot 
és tartós bigbag zsákokat biztosítunk a vegyiparban tevékenykedő ügyfeleink számára. Célunk, hogy 
ügyfeleink magabiztosan gondolhassanak a vegyipari biztonságra, melyet minden minőségi előírásnak 
megfelelő ömlesztett árucsomagolásainkkal tartjuk fenn, és csomagolási szakértőink legjobb 
szakértelmével teremtjük meg. 

Vezető a 
minőségirányításban

A kiváló technológia 
csökkenti az 
elektrosztatikus kisülések 
veszélyének kockázatát

Innovatív terméktervezés 
egyéni igényekre szabva

Növelje a költség- és 
mőködési hatékonyságot, 
miközben megmenti a 
bolygót

Modern gyártási technológia

Fenntarthatóság a teljes 
ellátási láncban



Vezető a minőségirányításban
A minőség nem pusztán az általunk kínált csomagolások legerősebb eleme: hanem 
maga a teljes csomagolás. Elhivatott minőségellenőrzési részlegünk minden tekintetben 
gondoskodik arról, hogy bigbag zsákjaink minősége, a gyártási folyamataink, valamint a 
munkakörülmények megfeleljenek, sőt, mi több, túlszárnyalják az iparági előírásokat. 
A vegyiparban számtalan a bigbag zsákokra vonatkozó szabványnak megfelelünk, így 
például: ISO 21898, ADR/RID/IMDG-Code, 2009/148/EC és IEC 61340. 

Helyi gyártóegységeink számtalan szigorú tesztelési és biztonsági folyamatot alkalmaznak. 
Nálunk minden egyes bigbag zsák teljes körő ellenőrzésen megy keresztül! 
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Modern gyártási technológia

Gyártóegységeink az összes szükséges biztonsági tanúsítvánnyal rendelkeznek, 
továbbá modern tisztaszobákkal vannak felszerelve. Annak érdekében, hogy 
megfeleljünk a piac legmagasabb biztonsági előírásainak, folyamatosan fejlesztjük 
gyártási folyamatainkat. A végső célunk: „Az utolsó részecske eltávolítása” 
továbbfejlesztett technológiák használatával, így például:

• Az összes felhasznált anyag teljes migrációs tesztelése
•  Hatékonyabb tisztítás a rendkívül innovatív folyamatoknak köszönhetően:
 -  A belső rész megtekintésére kifejlesztett 

technológia levegővel való tisztítás esetén
 -  A külső rész porszívózására kifejlesztett technológia 
 -  Ultrahangos technológia a kiöntő beszegésére 
• 10 000-es tisztasági osztályba tartozó bélésextrudálás
• Teljesen berendezett túlnyomásos tisztaszoba
• 100%-os fémérzékelés

mozgásban tartjuk 
vállalkozását



A kiváló technológia csökkenti az 
elektrosztatikus kisülések veszélyének 
kockázatát

Mivel vegyi környezetben a sztatikus elektromosságképződés mindenkor kerülendő, 
az elektrosztatikus kisülés elkerülésének érdekében továbbfejlesztett C- és D-típusú 
bigbag zsákokat kínálunk ügyfeleink számára. Bigbag zsákjainkat az IEC 61340-4-4 
szabványnak megfelelően gyártjuk, amelyek 100%-os biztonságot nyújtanak a 
zsákok megtöltése és kiürítése során a gyúlékony gázokat, gőzöket és port 
tartalmazó térben. Az ATEX 20-22-es zónák, valamint a termék MIE-szintje (Minimal 
Ignition Energy, minimális gyújtási energia) alapján meg tudjuk határozni, melyik 
bigbag zsák besorolás felel meg ügyfeleink szükségleteinek.

Innovatív terméktervezés egyéni 
igényekre szabva

Az LC Packaginget a csomagolási megoldások iránti megnövekedett igény ösztönzi 
arra, hogy új anyagkombinációkat fejlesszen ki. Csomagolási megoldásaink 
megalkotása során a hozzáadott érték megteremtésére összpontosítunk. Kiváló 
záróbéléseinkkel még nagyobb védelmet biztosítunk a termékek számára, és 
segítünk elkerülni a degradációs folyamatokat:
•  Prémium minőségő anyagok gyártása tisztaszobához hasonló körülmények, 

valamint a zárótulajdonságok összehasonlítása 
• Elektromos vezetőképességő alumínium bélések
 • Prémium bélésstruktúrák, mint például PE/PA/PE, L1, L2
• Innovatív formatartó bélés

Valamennyi típusú bigbag zsákot úgy tervezünk meg, gyártunk és tesztelünk, hogy 
az általunk nyújtott csomagolástechnikai megoldás teljes mértékben megfeleljen 
az egyéni folyamatoknak és technikai igényeknek. Igény esetén bigbag szakértőink 
helyszíni technikai felmérést végeznek, hogy segítsenek Önnek a megfelelő szintő és 
költséghatékony technikai megoldás megtalálásában. 



Növelje a költség- és mőködési hatékonyságot, 
miközben megmenti a bolygót
A gyógyszerbiztonság mellett abban is segítünk Önnek, hogy a bigbag zsákok használata esetén 
az összköltség-szerkezet, valamint a mőködési hatékonyság is javuljon. A belső gyártási 
folyamataink legújabb fejlesztéseiből ügyfeleink az alábbi módokon profitálnak:

•  Cordnet-technológia, hogy alkalmazottai még nagyobb biztonságban lehessenek tárolás és 
raktározás közben

•  Cordnet-belső panelek a Q-bagek és Q-bélések magasabb stabilitása érdekében, valamint a kiváló 
gyártási folyamatokért a bigbag zsákok töltése közben

•  Rendkívül stabil bigbag zsákok a rakodás biztonságossá tétele, valamint a termékek védelme 
érdekében

•  Optimalizált rakodótér, amely segít a fuvarköltségek, valamint az egy zsákra jutó CO2-kibocsájtás 
csökkentésében 

•  Gambo-csomagolás, amely véd a külső szennyeződésektől és a nedvességtől

WorldBag: save the bag, save the planet
WorldBag-programunk keretein belül Európa-szerte összegyőjtjük az elhasználódott bigbag 
zsákokat, megtisztítjuk és megjavítjuk, majd előkészítjük őket, hogy kifogástalan állapotban 
ismét használhatóak legyenek. A zártláncú módszerrel történő gyártásnak köszönhetően a 
WorldBag egyedülálló, hatékony és 100%-ban fenntartható megoldást biztosít. A WorldBaggel 
akár 40%-ot is megtakaríthat a csomagoláson, nem beszélve arról, hogy Ön ezáltal kevésbé 
károsítja a környezetet. A WorldBag rendelkezik az ISO 14001-es tanúsítvánnyal, tevékenységét 
az Európai Parlament és a Tanács 94/62/EK irányelvével összhangban végzi, valamint be van 
jegyezve a NIWO és a VIBH szervezeteknél.

Fenntarthatóság a teljes ellátási láncban

A megfelelő csomagolás felelősségvállalással 

Az LC Packaging partnerséget alakít ki alkalmazottaival, termékgyártóival és ügyfeleivel. 
Ezenkívül pedig felelősséget vállal az emberekért és a bolygóért! Vállalatunknál 
megbízható fenntarthatósági vállalati irányelv van érvényben:

06

•  Legmagasabb szintő tagság az ENSZ Globális Megállapodásában: követjük az ENSZ 
irányelveit a vállalati és emberi jogok területén

•  Alkalmazottaink jólétének biztosítása érdekében biztonságos és egészséges 
munkakörnyezetet biztosítunk (OHSAS 18001, SA8000)

•  A Beszállítói Magatartási Kódex bizonyítja közös értékeinket termékgyártóinkkal
•  Minimális környezeti hatás a kevesebb erőforrásnak, szállításnak, valamint 

helyreállítási és újrahasznosítási programunknak köszönhetően (ISO 14001)
•  Gyáraink folyamatos fejlesztése, valamint a minőségi munkahelyek megteremtése 

érdekében visszaforgatjuk vállalatunk profitját
•  EcoVadis-tagság

mozgásban tartjuk 
vállalkozását



Miért az LC?
Elkötelezett - Megbízható - Lojális

Mindig az Ön közelében

Ázsia, Afrika és Európa 16 országában 

mőködő irodáink, gyáraink és 

raktárainknak köszönhetően 

vállalatunk nemzetközi szolgáltatásokat 

és helyi támogatást biztosít.

Piacvezető megoldások 1923 óta 

Vállalatunk stabil pénzügyi háttérrel és 

eredményekkel rendelkező, inspiráló 

családi légkörben mőködő elismert és 

megbízható üzleti partner.

Saját gyártású 
termékek 

Saját gyárainkkal 

és elkötelezett 

partnereinkkel 

kiváló minőségő, 

személyre szabott 

megoldásokat 

kínálunk.

Innovatív 
megközelítés

Folyamatosan fejlesztjük 

az infrastruktúránkat, 

rendszereinket és 

folyamatainkat, hogy 

ma és a jövőben is 

megfelelhessünk a vásárlók 

elvárásainak, és javíthassuk 

a fogyasztói élményt.

Hosszú távú 
együttmőködés

Vállalatunk egyik 

legfontosabb alappillére 

az átláthatóság és a 

megbízhatóság; hosszú 

távú, kölcsönösen 

előnyös partneri 

kapcsolatokra törekszünk 

munkavállalóinkkal, 

gyártópartnereinkkel és 

ügyfeleinkkel egyaránt. 

A legkiválóbb munkaerő

Az emberi tőke a legfontosabb 

vagyonunk. Szakértőink 

tisztában vannak az Ön 

vállalkozásának jelentőségével, 

és elkötelezettek a 

kiváló minőség, illetve a 

leghatékonyabb megoldások 

biztosítása mellett.

Megbízható fenntarthatósági stratégia

Minden érintettet szeretnénk bevonni a fenntartható 

csomagolási megoldások iránti küldetésünkbe annak 

érdekében, hogy csökkenthessük a környezeti terhelést és az 

értékes alapanyagok leselejtezését. Mindeközben igyekszünk 

növelni a társadalmi összefogást azokban az országokban, 

ahol jelen vagyunk.

Minőség a 
csomagolásban

Minőség-ellenőrzéssel 

foglalkozó belső részlegünk 

garantálja a kifogástalan 

minőséget, és az előírt 

minőségbiztosítási 

szabványoknak megfelelő 

átfogó portfóliót kínál.



mozgásban 
tartjuk 
vállalkozását

Ipar 
ágazatok
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www.lcpackaging.hu
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Adalékanyagok

Granulátumok

Magnézium

Pigmentek

Polimerek PE/PP/PVC

Egyéb vegyi anyagok
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