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Technologie
Verpakken

“Dit is een nieuwe verpakking voor toma-
tenketchup, naast de bestaande flessen.
De fles is in diverse Europese landen
geïntroduceerd en vanaf eind januari ook
in Nederlandse winkels te koop. De fles
heeft niet zomaar een doseerdop zoals al
lang in gebruik is voor sauzen, maar is
voorzien van de EasySqueeze dop van
Seaquist. Door een ventieltje van silico-
nenmateriaal, een soort membraan, sluit
de dop onmiddellijk na het knijpen.
Daardoor druppelt de dop niet na, ver-
vuilt hij niet en blijft hij steeds goed
doseren. Belangrijk onderdeel van de
dop is daarnaast, zoals bij elke sluiting

op de Heinz plastic knijpflessen, de alu-
miniumlaminaatfolie die op de monding
is geseald om de fles hermetisch af te
dichten. In combinatie met de barrière-
laag van de fles kunnen we daardoor een
houdbaarheid van vijftien maanden
bereiken.”
Aan het woord is Alex van Puijenbroek,
manager Innovation Packaging Techno-
logy Foodservice bij de Foodservice
Groep van Heinz Europa, een afdeling die
nauw samenwerkt met de groep R&D
Sauces in Elst. Hij laat de allernieuwste
loot aan de Heinz-verpakkingsstam zien:
een 500 ml meerlaagse tomatenketchup-

fles met een brede monding van 54 mm
en daarop een nieuw type doseerdop. De
fles rust op de schenkdop: een ‘top-
down’-fles.

Metalen sluitingen
Net als Heinz zijn veel merkartikelfabri-
kanten zich bewust van het feit dat de
sluiting van hun verpakking een groot
deel van het gemak (of ongemak)
bepaalt dat de consument ervaart bij het
gebruik van de inhoud. Er is dan ook een
forse ontwikkeling op dit gebied
geweest, zowel in metalen als kunststof
sluitingen.
Met de enorme groei van de glasverpak-
kingen in Europa in de jaren vijftig en
zestig werden vooral twist caps, deksels
gemaakt van blik die met een kwartslag
te openen en te sluiten zijn, populair. De
White Cap Groep, al marktleider in de VS
met de Twist Off Cap, werd ook in Europa
de grootste op dit gebied. Deze onderne-
ming ontwikkelde, net als Crown Cork &
Seal en andere bedrijven, samen met de
glasfabrieken een steeds grotere range

van capdiameters voor uiteenlopende
steriliseerbare en pasteuriseerbare droge
en vloeibare producten.
In 1985 kwam White Cap met de ‘Flip
Button’: bij het openen laat het deksel
een duidelijke klik horen als signaal dat
de sluiting voor de eerste maal opengaat.
Hiermee werd aan de groeiende behoefte
voldaan om sluitingen ‘tamper evident’
(‘knoeibestendig’) te maken. Om een
nog grotere veiligheid in te bouwen,
werd over het deksel nog een etiketje
geplakt dat verbroken moet worden om
bij de inhoud te komen. Als alternatief
kan om de hele fles- of potmonding,
inclusief het deksel, een sleeve worden
gekrompen. Ook deze moet eerst worden
verwijderd om de verpakking te kunnen
openen.

Composite-sluitingen
Enkele jaren na de introductie van de Flip
Button kwamen ‘composite’-sluitingen,
combinaties van metaal en plastic, op de
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Alex van Puijenbroek, manager Innovation Packaging Technology Foodservice bij Heinz 
Europa vertelt over de nieuwe verpakking voor tomatenketchup. 

Met de ‘Flip Button’ werd aan de
behoefte voldaan sluitingen ‘tamper
evident’ te makenDe nieuwe verpakking voor Heinz tomatenketchup heeft een

vernuftige doseerdop die niet vervuilt en goed blijft doseren. Het

is een recent voorbeeld van innovatie in sluitingen. In de laatste

decennia is er voor kunststof en glazen flessen een forse ontwik-

keling geweest, zowel bij de metalen als kunststof sluitingen.

Een overzicht.

De nieuwe 500 ml meerlaags
tomatenketchupfles is een
‘top-down’ fles met brede
monding van 54 mm en daarop
een innovatieve doseerdop. 
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markt. Hierin zijn de positieve eigen-
schappen van metaal (bijvoorbeeld 100%
barrière) en kunststof (flexibiliteit in
vormgeving) gecombineerd. Aan de cap
wordt een plastic ring gemaakt die bij
opendraaien wordt verbroken en, in com-
binatie met de Flip Button, een dubbele
originaliteitszekering geeft. Deze compo-
site-sluitingen, alsook genoemde meta-
len sluitingen, vormen nog altijd de
belangrijkste groepen sluitingen voor
flessen en potten.
Voor koolzuurhoudende dranken was er,
naast de (kroon)kurk (zie kader) al lang
de zogenaamde roll-on schroefdop, een
nauwmondse schroefdop gemaakt van
aluminium. De onbetwiste kampioen in
de ontwikkeling van die groep sluitingen
is de Alcoa-groep. Alcoa ontwikkelde al
snel versies met een plastic ring, die
breekt als de fles voor de eerst maal
wordt geopend.

Kunststof sluitingen
In de jaren tachtig startte in de VS de
opmars van PET-flessen en later ook PET-

potten. Nog geen vijf jaar later gebeurde
hetzelfde in Europa. Leveranciers van
sluitingen, met ondernemingen als White
Cap, Crown en Alcoa voorop, brachten
een imposante reeks plastic schroefdop-
pen op de markt, die naar believen zijn
uitgevoerd met tamper evident-voorzie-
ningen.
Vrijwel gelijktijdig in de jaren tachtig ont-
wikkelde een andere markt voor plastic
flessen en doppen zich heel snel in de VS.
De meerlaags plastic fles met een barriè-
relaag in het midden deed zijn intrede en
daarin konden producten worden verpakt
die de consument het liefst zelf doseert
door in de fles te knijpen. Vooral fabri-
kanten van ketchup en andere sauzen
zagen de mooie mogelijkheden en gin-
gen snel over op deze meerlaagsflessen.
Daarbij werden de doseereigenschappen
van de plastic sluitingen die op de flessen
kwamen van groot belang.
Voor bedrijven die al actief waren op het
gebied van plastic doseersluitingen,
zoals Seaquist Closures, Zeller Closures
(ook onderdeel van Crown) en Bericap,
bood dit een prachtkans. Natuurlijk
moesten ook de sluitingen barrière-
eigenschappen hebben. Vaak werd dit
opgelost door op de monding van de
meerlaagsfles een aluminium sealtje aan
te brengen dat moet worden verwijderd
voor het uitknijpen van de fles. Het seal-
tje maakt de de fles tevens tamper evi-
dent.

Tamper evident-sluitingen
De behoefte aan tamper evidence van
verpakkingen bleef in de loop der jaren,
en nog altijd, toenemen, vooral in de VS.
Vervelende incidenten nopen merkartik-
elfabrikanten tot maatregelen die garan-
deren dat hun klanten de eersten zijn die
een verpakking openen. Tamper eviden-
ce krijgt ook bij Heinz ruime aandacht.
Van Puijenbroek hierover: “ Voor de gla-
zen flessen gebruiken we twist caps met
een Flip Button. Voor plastic verpakkin-
gen bereiken we een heel goede mate
van tamper evidence door op alle verpak-
kingen een sealfolie te gebruiken. De
consument kan altijd zien of de seal ver-
broken is. Zelfs emmers met sauzen voor
grootverbruikers zijn met een folie afge-
seald, evenals de jerry cans. De sealfolie

wordt via inductie-heating als het ware
op de bovenkant van de verpakking ver-
smolten. Bij de kleinste portieverpakkin-
gen, sachets en cupjes, is tamper eviden-
ce gegarandeerd door de sealsluiting van
de verpakking. Voor het testen van tam-
per evidence hebben we ontwerp- en
implementatieprocedures. Alle produc-
ten moeten die testen hebben doorstaan,
alvorens ze voor verkoop worden vrijge-
geven.”
Van Puijenbroek wijst tot slot nog op de

opkomst van actieve verpakkingen nu de
wetgeving daarvoor mogelijkheden gaat
bieden (zie ook pp. 14-15). “Fabrikanten
als Amcor, Bericap en ook Seaquist kij-
ken naar de toepassing van bijvoorbeeld
‘oxygen scavengers’, ‘zuurstofvreters’ die
mogelijk bijdragen aan een verdere ver-
lenging van de houdbaarheid van de
inhoud van de verpakking. Wij volgen dit
met belangstelling. Natuurlijk zal Heinz
altijd bekend blijven staan om haar
ketchup zonder enig conserveermiddel
maar waarborging van de houdbaarheid
is zeker de moeite waard om zorgvuldig
te bekijken bij nieuwe verpakkingsont-
wikkelingen. Ook daaraan zullen de slui-
tingen een bijdrage leveren.”

n bescherming

Evert van de Weg
E. van de Weg is freelance journalist. 
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De opmars van de PET-fles leidde de ontwikkeling in van
een imposante reeks kunststof (hersluitbare) schroef-
doppen.

De dop van Crown op de Tropicana-producten is een voor-
beeld van een ‘composite’-sluiting bestaande uit blik en
polypropyleen.

Door een ventieltje van
siliconenmateriaal sluit de dop
onmiddellijk na het knijpen

Historie
Eeuwenlang dienden kurken als
vrijwel de enige afsluiting voor
glazen flessen. De kroonkurk, de
betrouwbare en goedkope combi-
natie van kurk en metaal, bete-
kende eind 19de, begin 20ste
eeuw een doorbraak. De uitvin-
ding van de Pry Off cap (van
metaal met een gummiring) in
1929 door de gebroeders White in
de VS, markeerde het begin van
industrieel afvullen van levens-
middelen in glas.
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