Packaging Solutions

SOLUÇÕES FLEXÍVEIS
Soluções Sob Medida para Produtos Resfriados
Os filmes flexíveis multicamada da Evertis são soluções sob medida, que permitem maior vida de prateleira
dos produtos embalados a vácuo, oferecem maior proteção para alimentos perecíveis, congelados ou frescos e
destacam-se pelo o alto brilho e excelente transparência. Estes filmes são ideais para MAP ou embalagem a vácuo.
Fabricados com um processo de coextrusão e disponível tanto para soluções de média e alta barreira, oferecem
um desempenho superior para uma ampla variedade de aplicações.

CARACTERÍSTICAS

BENEFÍCIO

Faz vácuo
Estabilidade da embalagem
Reforça propriedades de barreira
Alta transparência e brilho
Opções de cores personalizadas
Selagem hermética
Recurso de fácil abertura
Permite congelar
Baixa temperatura de formação
Fácil de moldar

Molda ao produto eliminando o oxigênio
Minimiza ondulação das bordas
Aumenta vida útil
Apelo visual para os clientes
Identifica a marca, diferenciação e melhor apresentação
Embalagem sem vazamento e sem contaminação
Conveniência para consumidor
Resistência ao impacto
Poupança de energia
Preenche toda cavidade do molde

Aplicação
•
•
•
•
•

Bacon
Linguiças
Queijos
Fatiados
Peixes e frutos
do mar
• Carne fresca

• Carne moída
• Frango
• Carne
processada
• Sanduiches
• Salsichas
• Picles fatiados

Solução Média Barreira

Solução Alta Barreira
APET
Adhesive
PE

flexsafe

APET
Adhesive
EVOH
PE

flexblock

flexsafe flexblock
Espessura (mm)

0,150 - 0,250

0,150 - 0,250

Largura (mm)

800 max.

800 max.

Diâmetro da Bobina (mm)

300 max.

300 max.

Tubete (mm)

76 ou 152

76 ou 152

Densidade (g/cm3)

1.13 – 1.15

1.13 – 1.15

Brilho (%) Método: ISO 2470

88 max.

88 max.

Haze (%) Método: D1003-97

10 max.

10 max.

Peel (N)

3.0 – 9.0

3.0 – 9.0

Certificados
BRC
Global Standards

Commission Regulation (EU)
No 10/2011 of 14 January 2011

FDA
21 CFR 177

ISO Standards
9001:2008

Evertis Packaging Solutions na Internet
Visite nosso site para encontrar maiores informações a respeito
do grupo Evertis, produtos e aplicações.

www.evertis.com

A informação aqui contida é baseada no atual estado do nosso conhecimento e pretende descrever os nossos produtos. Ela é baseada em testes que acreditamos
ser confiáveis. Os valores são de referência e podem variar devido a escolha do produto, por se tratar de espessuras menores podem ocorrer maiores variações. Não
garantimos resultados obtidos através de diferentes condições. O usuário deve ver esta folha como informativo e deve tomar as suas próprias decisões em termos de
adequação do produto. Se o produto for manuseado incorretamente e em aplicação não recomendada, o fornecedor não será responsável . Todas as informações
estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Não obstante, as informações acima contidas neste documento são apenas para fins informativos e a Evertis não assume
qualquer responsabilidade em sua relação.
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