OCTAL adalah produsen
resin dan lembar PET
terbesar sedunia dan
pembuat DPET™, plastik
berkinerja tinggi dengan
jejak karbon terendah di
pasar hari ini. Dengan
memproduksi sebuah bahan
unggul yang berpengaruh
kecil terhadap lingkungan,
dan menggunakan teknologi
berpaten yang terus
berinovasi dalam pengolahan
PET, OCTAL mendorong
kelestarian dalam kemasan
kaku yang bening.
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MEMIMPIN INDUSTRI
dalam Kemasan Berkelanjutan

RESIN OCTAL:

Kemasan Yang
Bertanggung Jawab
Terhadap Lingkungan

produksi resin yang dihasilkan
secara internal dikumpulkan
dan diproses menjadi produk
yang layak jual

OCTAL: PET KINERJA TINGGI DENGAN JEJAK KARBON TERKECIL

OCTAL didirikan dengan komitmen terhadap
prinsip-prinsip kelestarian. Prinsip-prinsip ini
membentuk perkembangan fasilitas dan metode
produksi kami. Prinsip-prinsip ini melekat di
dalam produk-produk kami dan memandu para
karyawan kami setiap hari. OCTAL sudah
menginvestasikan hingga $600 juta
untuk menciptakan fasilitas produksi
yang dirancang khusus dan melampaui
standar lingkungan yang jauh lebih efisien
daripada, pabrik-pabrik resin dan lembar
PET murni konvensional.

Pencahayaan LED, panel
surya, dan pencahayaan
alami meminimalkan
penggunaan energi
di pabrik OCTAL

Lokasi strategis OCTAL
mengurangi konsumsi dan emisi
bahan bakar terkait transportasi

air yang digunakan untuk
produksi dan irigasi kawasan
sabuk hijau adalah air limbah
perkotaan yang didaur ulang

Sebagai produsen resin dan lembar PET terbesar
sedunia, OCTAL mempunyai kapasitas produksi satu
juta ton dan mampu dengan sepenuhnya memimpin
konversi massal lini produk global pelanggan ke
kemasan DPET™.
Untuk mengkaji lebih lanjut cara OCTAL dapat membantu Anda meraih sasaran kelestarian,
mengurangi biaya, dan menyenangkan pelanggan, hubungi kami di: info@octal.com
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P.O. Box 3786, Muscat 112, Kesultanan Oman
T: +968 22 030 700
F: +968 22 030 799
KOMPLEKS MANUFAKTUR PET:
P.O. Box 383, Salalah 217, Kesultanan Oman
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I - ENERGY EFFICIENCY

23%

Lembar DPET™ OCTAL:
Jejak Karbon Lebih Kecil

Resin PET OCTAL:
Pilihan Rendah Karbon
OCTAL sudah menerapkan sistem reaktor dua tahap mutakhir untuk
menghasilkan resin PET murni. Proses manufaktur resin OCTAL yang unik
menghilangkan satu langkah dari proses baku, yaitu SSP, yang mengurangi
konsumsi energi manufaktur. Resin PET kualitas botol OCTAL juga menawarkan kinerja produk yang unggul — kilap, kejernihan, dan konsistensi yang luar
biasa — apabila dibandingkan dengan resin-resin PET tradisional.

Analisis Siklus Hidup

less onsite
thermal energy

PET Langsung-ke-Lembar atau DPET™ OCTAL adalah lembar poliester langsung-kelembar pertama dan satu-satunya di dunia. Melalui penggunaan teknologi yang merintis
jalan, proses manufaktur OCTAL mengonsumsi energi lebih sedikit dan menciptakan jejak
karbon lebih kecil daripada produk-produk sebanding. Proses langsung-ke-lembar OCTAL
yang unik menghilangkan lima tahap padat energi dari proses produksi lembar konvensional
— pembutir (pelletizer), polikondensasi keadaan padat (SSP), pemadat, pengering, dan
pencetak lejit (ekstruder). Proses ini mengurangi konsumsi energi secara dramatis seraya
menaikkan efisiensi. Studi independen yang disponsori OCTAL menunjukkan bahwa
DPET™ memiliki jejak karbon yang jauh lebih rendah daripada produk-produk
pesaing.

Mengonsumsi 63% lebih sedikit tenaga listrik yang dibeli

Produk jadi dapat meraih manfaat lingkungan tambahan melalui penurunan ukuran hingga
10%, yang membuat pelanggan OCTAL dapat menggunakan DPET™ lebih sedikit untuk
menghasilkan produk setara atau lebih unggul. Limbah pasca-produksi yang ditimbulkan
DPET™ juga tidak tersaingi rendahnya, sehingga melancarkan pendaurulangan.

Menggunakan 23% lebih sedikit energi termal di lokasi

electricity reduction
over conventional
PET resin plants

III - WASTE REDUCTION

100%

Analisis Siklus Hidup
recycled municipal wastewater for production
and green belt irrigation

Hasil-hasil sebuah studi* yang membandingkan berbagai jenis plastik menunjukkan
bahwa lembar DPET™ OCTAL memiliki dampak lingkungan lebih rendah daripada APET.
Secara khusus, apabila dibandingkan dengan proses APET tradisional, lembar DPET™:

II - WATER EFFICIENCY

Mengonsumsi 65% lebih sedikit tenaga listrik yang dibeli

100%

Collects and processes into saleable product
of internally generated resin production

Menggunakan 28% lebih sedikit energi termal di lokasi

M enimbulkan 22% lebih rendah jejak lingkungan dari buaian ke pintu gerbang
(cradle to gate) dibandingkan dengan PET kualitas botol
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LEJITKAN RESIN

PROSES LANGSUNG-KELEMBAR (DPETTM)

PET kualitas botol OCTAL
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60%

PROSES LEMBAR PET
TRADISIONAL

100%

Menimbulkan 30% lebih rendah jejak lingkungan dari buaian ke pintu gerbang
(cradle to gate)

80%

KIRIM KE EKSTRUDER

 enciptakan 10% lebih rendah potensi pemanasan global dari buaian ke
M
pintu gerbang (cradle to gate) dibandingkan dengan PET kualitas botol

Penipisan
lapisan ozon
setara kg
CFC-11

sources of its
energy from clean
burning gas

63%

Menciptakan 18% lebih rendah potensi pemanasan global

Sebuah Analisis Daur Hidup* yang diadakan untuk OCTAL menemukan bahwa
apabila dibandingkan dengan resin kualitas botol PET, produksi resin PET OCTAL:

Potensi
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100%

ROL TEKAN LEMBAR

KIRIM KE PEMBENTUK
TERMAL

Dalam penelitian yang diselenggarakan oleh Intertek Expert Services, lembar DPET™
OCTAL mengungguli baik PET murni maupun PET daur ulang dari segi emisi Cakupan 1,
2 dan 3, menjadikannya lembar PET dengan kepadatan karbon paling sedikit di pasar.
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Ekotoksisitas
air laut

Ekotoksisitas
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*Studi yang diselenggarakan oleh Intertek Expert Services menggunakan metodologi CML 2 baseline 2000 guna
membandingkan dengan APET tradisional dampak lingkungan dari buaian ke pintu gerbang (cradle-to-gate, yang mencakup
semua langkah hingga titik produksi) dari 1 kilogram lembar DPET™ OCTAL yang dibuat di fasilitas OCTAL di Salalah, Oman .

Memahami Emisi Gas Rumah Kaca

*S
 tudi yang diselenggarakan oleh Intertek Expert Services menggunakan metodologi CML 2 baseline 2000 guna membandingkan
dengan APET kualitas botol tradisional dampak lingkungan dari buaian ke pintu gerbang (cradle-to-gate, yang mencakup semua
langkah hingga titik produksi) dari 1 kilogram resin PET OCTAL yang dibuat di fasilitas OCTAL di Salalah, Oman.

I - ENERGY
EFFICIENCY
Resin OCTAL
sangat
efisien dalam aplikasi cetak dan ekstrusi injeksi, sehingga
memungkinkan pelanggan mengurangi penggunaan energi. Selain itu, pelanggan
yang menggunakan resin PET OCTAL dapat beroperasi dengan waktu siklus lebih singkat
karena resin kami yang berbentuk bulat, sehingga memungkinkan pelesapan (disipasi)
sources of its pembentukan electricity
reduction
onsite
panas yangless
lebih
merata serta menghilangkan
debu permukaan.
Ini
energy
from
clean
over
conventional
thermal energy
membuat pelanggan
dapat mengurangi kebutuhan listrik dan pengolahan jejak karbonnya
burning gas
PET resin plants
sendiri.

23%

100%

63%

Emisi langsung dari
fasilitas perusahaan,
seperti gas yang dibakar
di fasilitas untuk
mendapatkan panas

Emisi yang dihasilkan
tenaga listrik yang dibeli

Emisi yang dihasilkan
kegiatan-kegiatan di
luar kendali langsung
Perusahaan, seperti
rantai pasok

Analisis jejak karbon disediakan oleh Intertek Expert Services, Inggris.

III - WASTE REDUCTION

100%
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recycled municipal wastewater for production
and green belt irrigation
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