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- IN T RODU Ç ÃO

INTRODUÇÃO
"Através da nossa dedicação às embalagens PET e à aplicação de tecnologias
avançadas, a OCTAL está a proporcionar aos clientes um produto que
engrandece as vantagens mecânicas, ópticas e ambientais de PET, bem
como a disponibilizar a capacidade e a logística necessárias para manter
o crescimento do mercado orgânico e facilitar a conversão das vendas por
grosso de materiais menos eficientes"

OCTAL PETROCHEMICALS |
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- IN T RODU Ç ÃO

BEM-VINDO À
OCTAL PETROCHEMICALS

novas aplicações de produtos

A OCTAL Petrochemicals estabeleceu-se em 2006 para satisfazer as
tendências convergentes em embalagens transparentes e rígidas e objectivos
ambientais tornando o PET no formato de escolha em toda uma ampla gama
de aplicações de embalagens para alimentos e produtos de consumidor.
A OCTAL tornou-se na líder reconhecida em PET e na referência da indústria
de desempenho superior de produtos através de investimento contínuo e
compromisso para melhorar os nossos produtos e serviços. Com um
investimento total estabelecido para crescer até 1,5 mil milhões de dólares
americanos, é a maior fabricante de folhas PET do mundo e a maior
produtora de resina PET do Médio Oriente. Com duas fábricas de produção e
duas ainda em construção, a sua produção irá subir para 927 000 toneladas
por ano em 2012.

A atenção da OCTAL em PET responde às tendências globais
convergentes dos estilos de vida dos consumidores que exigem
cada vez mais embalagens convenientes e a necessidade
crescente de produtos ecológicos com economia melhorada
por toda a cadeia de valor. PET é único no seu valor como um
material de embalagens transparentes e rígidas, possuindo uma
combinação atractiva de propriedades mecânicas e ópticas que
o tornam no material preferido para embalar líquidos, alimentos
e produtos de consumidor. Temos capacidade de produção para
liderar a conversão das vendas por grosso de linhas de produtos
globais para embalagens DPET™.

excelência ambiental
A OCTAL esforça-se continuamente por introduzir métodos de
produção mais ecológicos e por praticar uma liderança ambiental
responsável de recursos naturais. Comparativamente a fábricas
tradicionais, a resina PET da OCTAL utiliza menos 38% de
energia e a folha DPET™ utiliza menos 67% de energia. 100%
das nossas necessidades energéticas derivam de gás natural
de queima limpa. Os nossos queimadores de eficiência elevada
no local consomem menos 20% de gás do que as fábricas de
PET tradicionais e a nossa instalação integrada recicla resíduos
durante o processo de fabrico. Devido a isto, as folhas PET da
marca DPET™ da OCTAL lideram com a mais pequena pegada de
carbono de qualquer folha PET comparável disponível.

os nossos valores
a nossa tecnologia inovadora
A OCTAL é uma empresa orientada para a tecnologia e baseada em
conhecimento e está a definir os padrões globais de sustentabilidade e
inovação ambiental através da aplicação de tecnologia pioneira que vai
ao encontro das exigências dos clientes para produtos sustentáveis e de
elevada qualidade. DPET™ da OCTAL é a primeira e única folha de poliéster
do mundo, directamente-na-folha, fabricada com a nossa tecnologia
patenteada. Os nossos produtos de resina e as folhas DPET™ de elevado
desempenho oferecem benefícios de redução melhorada de custos
e resíduos, maior produtividade para termoformadores e vantagens
ambientais incomparáveis.

Na OCTAL, o nosso compromisso com a conduta ética e a
responsabilidade social está fortemente alinhada com a nossa
visão de sermos líderes em embalagens PET. A nossa visão
leva-nos a desafiar-nos continuamente a nós próprios para
proporcionar benefícios sociais, económicos e ambientais para
as nossas partes interessadas e para as comunidades em que
operamos. A consciencialização ambiental é da responsabilidade
de todos os funcionários da OCTAL e estão a decorrer iniciativas
internas para os nossos objectivos ambientais serem
alcançados. A OCTAL apoia uma variedade de iniciativas sociais
que vão desde donativos de caridade locais e globais à formação
e ao desenvolvimento da força de trabalho local.
Agradeço a vossa confiança no futuro da OCTAL.

Nicholas P. Barakat
director-executivo
OCTAL PETROCHEMICALS
OCTAL PETROCHEMICALS |
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- V ISÃO, MISSÃO E C OMPROMISSO DE SUS TENTA BILIDA DE

VISÃO
Líder global em embalagens PET através de excelência do produto e métodos
de sustentabilidade.

MISSÃO
Ao antecipar e ultrapassar os requisitos crescentes dos nossos clientes e
optimizar a cadeia de valor das embalagens PET, a OCTAL espera melhorar
significativamente o futuro das embalagens transparentes e rígidas e
alcançar uma forte rentabilidade, crescimento sustentado e rendimentos
superiores para os seus clientes e accionistas.

COMPROMISSO DE
SUSTENTABILIDADE
A OCTAL irá trazer para o mercado os materiais de embalagens PET mais
sustentáveis disponíveis. Dedicamo-nos à melhoria contínua no nosso quadro
de resultados de sustentabilidade e, através da qualidade do produto, iremos
melhorar o desempenho ambiental dos processos dos nossos clientes e o
produto final, melhorando o bem-estar e a qualidade da vida de todos os
que estão envolvidos pelo que produzimos.

OCTAL PETROCHEMICALS |
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III - E X C ELÊN C IA AMBIEN TAL

EXCELÊNCIA ATRAVÉS DE
SUSTENTABILIDADE E INOVAÇÃO

vantagens ambientais de dpet™

A gestão progressiva de recursos naturais está no centro do ADN da OCTAL. Isto
significa não só atenção incomparável aos benefícios da conservação nos dias
de hoje, mas também uma dedicação ao sucesso futuro baseado em convicções
determinadas e fundamentais de que uma empresa pode esperarter
sucesso no mundo de amanhã apenas através de sustentabilidade ambiental.

DPET™ da OCTAL é a primeira e única folha de poliéster do mundo, directamentena-folha. Desenvolvida e introduzida no mercado em 2008, o processo exclusivo da
OCTAL directamente-na-folha, tecnologia DPET™, elimina cinco etapas intensivas
de energia do processo de produção de folhas convencional (granulador, SSP
(polimerização em estado sólido), compactador, secadora e extrusora).
Processo de fabrico de
folhas PET tradicional

Até à data, a OCTAL investiu 600 milhões de dólares americanos em
sustentabilidade ambiental para produzir produtos de folha PET com a mais
baixa pegada de carbono do mundo. Eliminámos com sucesso cinco etapas
intensivas de energia do processo de produção de folhas convencional,
reduzindo 67% de consumo energético em comparação com APET
convencional, com todos os requisitos energéticos que derivam de gás
natural de combustão limpa. Os queimadores especialmente adaptados
consomem até 20% menos de gás do que fábricas de produção PET
convencionais. DPET™ ostenta 25% menos de pegada de carbono do que
APET convencional, conforme certificado por Renewable Choice Energy e
Intertek Expert Services. A redução por tonelada é equivalente a conduzir
4315 km num veículo de passageiros médio.
Num estudo recente do consumo energético anual utilizando
tecnologia MTR, a Intertek certificou que a OCTAL
consome menos 63% de electricidade e menos 23%
de energia térmica para a produção de resina PET em
comparação com a resina de garrafas convencionais. Foi
reduzido um total de 51 088 591,26 kg de CO2 para toda a
produção de 2010, que se traduz em voar num avião de 320
passageiros à volta do mundo aproximadamente 39 vezes.
Com a inovação no centro dos nossos planos de sustentabilidade, a fábrica da
empresa na Zona Franca de Salalah também possui uma cintura verde, luzes
alimentadas por energia solar no parque de estacionamento e a mais recente
iluminação de elevada eficiência. Todos estes esforços estão a contribuir
ainda mais para operações mais ecológicas, estabelecendo a OCTAL como
líder reconhecida em liderança ambiental responsável de recursos naturais
que é inspirada por uma cultura de métrica, transparência e responsabilidade.

Polimerização
Granular e embalar
Policondensação em estado sólido
Enviar para a extrusora

Polimerização

Compactar

Preparar folha

Secar

Enviar para o termoformador

Extrudir resina
Preparar folha
Enviar para o termoformador

Esta tecnologia exclusiva produz folha PET caracterizada por propriedades ópticas
e mecânicas melhoradas, maior produtividade para termoformadores e vantagens
ambientais.

A OCTAL é também um dos membros fundadores do famoso
Sustainability Consortium (Consórcio de sustentabilidade)
na Universidade do Arkansas, EUA. A organização independente de diversos participantes globais tem como objectivo
contribuir para um mundo mais sustentável através de
melhores produtos e consumo. Como membros activos do grupo
de embalagens do consórcio cujos participantes incluem
conglomerados internacionais com um peso significativo
como Walmart, P&G e Unilever, entre outros, temos
como objectivo desenvolver ferramentas para a medição do
impacto do carbono nas embalagens de alimentos e outros
produtos de consumidor.
OCTAL PETROCHEMICALS |
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III - E X C ELÊN C IA AMBIEN TAL

eficiência energética

responsabilidade com a água

A tecnologia exclusiva da OCTAL directamente-na-folha diminui dramaticamente a energia necessária para produzir folhas DPET™ enquanto aumenta
significativamente a eficiência dos recursos. As emissões do âmbito 1
e do âmbito 2 diminuíram 69% e 48%, respectivamente, e necessitam de
menos 67% de electricidade por kg de folha em comparação com o fabrico de
folhas APET tradicional. A OCTAL reduziu os requisitos de energia em 6% por
tonelada de produção de 2009-2010.

A OCTAL minimizou o seu impacto em recursos hídricos locais investindo no
desenvolvimento de uma infra-estrutura de condutas local numa estação de águas
municipal nas proximidades. A OCTAL utiliza 100% de água residual municipal e
filtra-a através da tecnologia de osmose inversa e sistemas de filtração por areia.
80% da água utilizada é recuperada e novamente tratada através da utilização da
mesma tecnologia e é novamente enviada para o sistema de fabrico ou utilizada
para irrigar uma cintura verde recentemente criada nas instalações da fábrica.
A OCTAL também instalou um sistema de recolha de águas pluviais para recolher
água da chuva no local e gerar 150 000 m3 como parte do processo de fabrico de
PET. Entre 2009 e 2010, a OCTAL reduziu a quantidade de água necessária por
tonelada de produção em 10%.

0,387 0,499

2,505

Folha APET

0,121 0,259

2,390

1,4

DPETTM
1,55
0

0,5

1

(Kg CO2(e)/Kg produzidos)

1,5

2

2,5

âmbito 1

3
âmbito 2

3,5

4

âmbito 3

1,3

1,35

1,4

* Âmbito 1 - Emissões de fontes que são propriedade da empresa ou controladas pela mesma.
Âmbito 2 - Emissões da geração de electricidade adquirida pela empresa.
Âmbito 3 - Emissões indirectas geradas pela cadeia de fornecimento.

redução de resíduos
A fábrica de fabrico integrada da OCTAL recolhe e reintegra 100% do seu
corte lateral gerado internamente e oferece aos clientes reciclagem dos
resíduos das estruturas gerados durante o processo de termoformação.
A OCTAL instalou 20 000 toneladas de capacidade de produção de rPET.
Entre 2009 e 2010, a OCTAL reduziu os resíduos PTA e IPA em 57% por
tonelada de produção.
Electricidade
Água
IPA + PTA

Produção de
resíduos *

*Os resíduos PTA e IPA foram de 31 MT em 2009 e 18 MT em 2010.

OCTAL PETROCHEMICALS |
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estudo sobre a pegada de carbono*
Um estudo realizado por Renewable Choice Energy e Intertek Expert
Services, que compara a pegada de carbono de DPET™ com materiais
concorrentes, concluiu que a pegada de carbono do ciclo de vida de DPET™
é significativamente inferior à dos produtos concorrentes.
A tabela abaixo compara a folha DPET™ de calibre reduzido com plásticos
alternativos sem calibre reduzido com uma variedade de valores de
densidade.

plásticos alternativos sem calibre reduzido
5,1

1 kg de folha PLA
termoformada

5,0

1 kg de folha PS
termoformada

dpet™ possui...

5,0

1 kg de folha HIPS
termoformada

pegada de carbono inferior à de PET convencional

4,1

1 kg de folha APET
termoformada

pegada de carbono inferior à de PLA convencional
pegada de carbono inferior à de HIPS convencional

3,9

1 kg de folha rPET (50%)
termoformada “não zero”

pegada de carbono inferior à de PS convencional
pegada de carbono inferior à de PVC convencional

3,4

1 kg de folha PVC
termoformada

pegada de carbono inferior à de PP convencional

3,4

1 kg de folha PP
termoformada

pegada de carbono inferior em comparação com rPET
“não zero” a 50%
pegada de carbono inferior em comparação com rPET
“zero” a 45%

3,0

1 kg de folha rPET (50%)
termoformada “zero”

3,1

1 kg de folha rPET (44%)
termoformada “zero”

*Os dados deste estudo baseiam-se na folha fabricada na fábrica da OCTAL em Omã e enviada para a Europa e
o material concorrente foi produzido na UE. Está também disponível um estudo sobre o impacto do carbono de
DPET™ enviado para os EUA.

3,1

886 g de calibre reduzido
de folha DPET TM (44%)
termoformada

Pegada de carbono (Kg CO2(e))

Fontes:

Renewable Choice Energy

INTERTEK Expert Services

OCTAL PETROCHEMICALS |
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III - E X C ELÊN C IA AMBIEN TAL

compromisso da octal com a
sustentabilidade
A fábrica de produção especificamente concebida da OCTAL ultrapassa as
normas ambientais e é significativamente mais eficiente do que fábricas
de resina e folhas PET virgens convencionais. Através da aplicação das
mais avançadas tecnologias, a OCTAL definiu novos pontos de referência
ambientais globais para excelência ambiental e de produtos.

liderança ambiental da octal

Maiores
eficiências
de fabrico

Rendimento
optimizado
dos produtos

Eficiência
de energia
e recursos

Responsabilidade
com a água

Redução de
resíduos

Pegada de
carbono
inferior

inventário de emissões

inovações de fabrico

A OCTAL realizou um inventário empresarial de gases de efeito estufa (GHG)
(âmbito 1 e âmbito 2) de acordo com o Protocolo GHG internacionalmente
reconhecido. Ao realizar um inventário rigoroso de GHG, a OCTAL definiu
objectivos de redução de emissões, identificou oportunidades significativas
para redução e consegue acompanhar o progresso ao longo do tempo.

A OCTAL definiu o padrão de eficiências de fabrico e processo, que resultaram em
reduções líquidas no impacto ambiental. Sendo a primeira empresa no mundo a
implementar a tecnologia directamente-na-folha, os processos de fabrico de
DPET™ e resina da OCTAL requerem significativamente um menor consumo
energético do que os sistemas de fabrico de PET tradicionais. A fábrica da OCTAL
utiliza menos 67% de electricidade para fabricar folhas DPET™ e menos 63% de
electricidade + menos 23% de energia térmica para resina.

Emissões
evasivas

instalações optimizadas
Combustão
estacionária

Combustão
móvel

A moderna fábrica da OCTAL incorpora o mais recente em design de construção
eficiente incluindo iluminação de elevada eficiência, painéis solares e iluminação
natural para maximizar o conforto visual e minimizar a utilização de energia.

Quebra de
emissões
empresariais

Electricidade
adquirida

OCTAL PETROCHEMICALS |
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IV - PR ODU TOS - RESIN A PET

RESINA PET
A resina PET da OCTAL apresenta uma nova tecnologia arquitectural e
concede resistência superior e propriedades mecânicas ao mercado de PET.
O formato esférico da nossa resina permite ainda mais a dissipação de calor
e elimina a formação de poeiras nas superfícies.

oferta do produto
CONTENTORES
22-26 toneladas
Sacos de 1100 kg.

O nosso processo exclusivo de fabrico com resina elimina toda uma etapa da
norma reconhecida e traz vantagens, tais como permitir aos clientes operar
com um tempo de ciclo mais rápido, reduzindo assim os requisitos de
electricidade e diminuindo a pegada de carbono. Este também proporciona
brilho, transparência e consistência excepcionais para todos os níveis de
resina em comparação com resinas PET tradicionais.

GAMA DE PRODUTOS
GP01 – I.V. 0,80
WG02 – I.V. 0,76
RH01 – I.V. 0,76 (Resina de reaquecimento rápido)
RH02 – I.V. 0,80 (Resina de reaquecimento rápido)
RH03 – I.V. 0,84 (Resina de reaquecimento rápido)
SG04 – I.V. 0,82
GP02 – I.V. 0,84
Resina com protecção UV
Resina de “heat-set” (secagem com aquecimento)

características da resina
PROPRIEDADES MECÂNICAS SUPERIORES
.
.
.
.
.
.
.

Tempos de ciclo mais rápidos
Formato esférico
Resistência dimensional elevada
I.V. consistente
Baixo grau de cristalinidade
Tensão térmica inferior
Menor degradação do polímero

CERTIFICAÇÕES
ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, 2002/72/
CE de acordo com as alterações 2009/975/
CE, Recomendação XVII BfR alemã, Warenwet I
holandesa (plásticos), FDA EUA CFR 21 secção
177.1630, Regulamento 10/2011 da UE, Directiva
CE 94/62/CE para teor de metais pesados,
Regulamentos CONEG (EUA/CANADÁ), Instrumento
Estatutário do Reino Unido 2003 (1941), Health
Canada, Farmacopeia europeia 6.3 capítulo
EP 3.1.15, Regulamento REACH CE/1907/2006

PROPRIEDADES ÓPTICAS MELHORADAS
. Brilho superior
. Clareza elevada
. Uniformidade incomparável

VANTAGENS AMBIENTAIS
. Consumo diminuído de energia de fabrico
. Pegada de carbono inferior

OCTAL PETROCHEMICALS |
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aplicações de resina pet
A OCTAL oferece diferentes graus de resina PET
adequados para uma variedade de aplicações de
embalamento e engarrafamento, tais como:
Água mineral
Refrigerantes gaseificados
Enchimento a quente
Recipientes de óleo
Alimentos
Medicamentos

OCTAL PETROCHEMICALS |
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V - PR ODU TOS - FOLHA PET - DPET ™

FOLHA PET - DPET™
A tecnologia patenteada da OCTAL (marca comercial DPET™) produz a primeira
e única folha de poliéster do mundo, directamente-na-folha. Desenvolvida
internamente, a tecnologia DPET™ exclusiva da OCTAL elimina cinco etapas do
processo de produção de folhas convencional (granulador, SSP (polimerização
em estado sólido), compactador, secadora e extrusora).

oferta do produto
CALIBRE
200 a 1200 mícrones.

COR

DPET™ proporciona uma folha PET de excelência e da mais consistente
qualidade caracterizada por propriedades ópticas e mecânicas melhoradas,
maior produtividade para termoformadores e vantagens ambientais que
permitem que parceiros de marca e retalho obtenham resultados mais
consistentes relacionados com rendimento, fiabilidade e um acabamento
totalmente imbatível.

Transparente, preto, branco, azul, azulado, verde,
amarelo ou conforme o pantone solicitado.

A OCTAL também disponibiliza um conjunto de folhas PET de cores múltiplas e
pode personalizar os requisitos de cor para ir ao encontro das necessidades
de diversas aplicações.

+/- 1%.

VARIAÇÃO TÍPICA DO CALIBRE

LARGURA DA FOLHA
Até 1650 mm [rolos de tamanho pequeno
disponíveis].

características de dpet™
MAIOR PRODUTIVIDADE PARA TERMOFORMADORES
. Arranques mais rápidos e maior vida útil da lâmina
.
.
.
.

DIÂMETRO INTERIOR DO NÚCLEO PADRÃO
152 mm.

 ormação mais precisa
F
Desenrolamento preciso e controlo da bobina
Tempos de ciclo inferiores na termoformação
Menos resíduos

DIÂMETRO EXTERIOR DO ROLO
Até 1 metro.

TRATAMENTOS ANTI-BLOQUEIO/DESENCAIXE

VANTAGENS AMBIENTAIS

Superfície de silicone/masterbatch interno.

.C
 onsumo de energia de fabrico diminuído em 67%
. Pegada de carbono inferior a qualquer material virgem concorrente
. Envio sem paletes

CERTIFICAÇÕES
ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, Consórcio
Britânico de Retalho (BRC), FDA EUA CFR 21
secção 177.1630, Regulamento 10/2011 da UE,
Regulamentos da CONEG (EUA/CANADÁ) para
teor de metais pesados.

PROPRIEDADES MECÂNICAS MELHORADAS
.
.
.
.
.
.

 ariação do calibre tipicamente observada inferior a 1% [ESPEC. 3%]
V
Resistência a fendas
Alta definição, mesmo com estampagem profunda
Rastreabilidade absoluta
Desempenho fiável do encerramento
C aracterísticas de separação de embalagens múltiplas formadas de
modo mais consistente
. Elevada rigidez mecânica para aplicações de abas para pendurar

PROPRIEDADES ÓPTICAS SUPERIORES
.
.
.
.

Impacto na prateleira e apresentação do produto melhorados
Brilho superior
Clareza elevada
Uniformidade incomparável

OCTAL PETROCHEMICALS |
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V - PR ODU TOS - FOLHA PET - DPET ™

poupanças por bandeja com dpet™

especificações técnicas

maior transformação

capacidades de extrusão

A consistência de DPET™ permite até 8% de pés quadrados adicionais para
serem processados por hora, o que significa custos fixos inferiores.

arranques mais rápidos

A consistência de rolo para rolo significa que cada rolo funciona como o
anterior. Os operadores não têm de reajustar a máquina, economizando
tempo e material.

controlo do calibre

O controlo apertado do calibre significa oportunidades de redução máxima do
calibre, economizando nos custos de material e ajudando a atingir objectivos
de redução na fonte.

características de fluidez

A folha DPET™ é feita de resina que nunca foi cristalizada e possui I.V. superior
para melhor distribuição em todos os pontos de alcance afastado no molde.

17% DE POUPANÇAS NO CUSTO COM DPET ™

TOTAL DE POUPANÇAS

Fluidez

Calibre
Mudança de rolo
e arranque
Transformação

Calibre/Espessura

200 a 1200 mícrones

Variação típica do calibre

±1%

[Valores típicos observados]

Largura da folha

Até 1680 mm

[Varia consoante o calibre]

Diâmetro interior do núcleo 152 mm

[Padrão]

Diâmetro exterior do rolo

1000 mm

[Padrão]
[Diâmetros exteriores personalizados
disponíveis]

Tratamento anti-bloqueio/
desencaixe

Superfície de silicone
Revestimento interno
Estrutura anti-bloqueio

Valores típicos observados

ASTM

Densidade

1,33 g/cm3

D1503

Resistência à tracção

564 a 634 kg/cm2

D882

Transmissão de luz

> 90%

D1003

Temperaturas de
termoformação

121 a 154 °C

Rastreabilidade absoluta
Resistência a fendas
Alta definição, mesmo com estampagem profunda
Desempenho mais fiável do encerramento
Impacto na prateleira e apresentação do produto melhorados
Elevada rigidez mecânica para aplicações de abas para pendurar
Resistência superior
Superfície macia e brilhante que é perfeita para designs de
impressão detalhados e impressão de processo

24

[Disponível]

propriedades

ASPECTOS PRINCIPAIS
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aplicações de dpet™
DPET™ da OCTAL é adequado para uma variedade de aplicações de
embalamento, tais como:
Padaria
Produtos agrícolas (vegetais e fruta)
Alimentos pré-embalados
Iogurtes
Bandejas para ovos
Produtos de consumidor

OCTAL PETROCHEMICALS |
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dpet™ para ffs (formar, encher e vedar)
para copos de água e iogurtes
As embalagens FFS constituem um dos segmentos de mais rápido crescimento
da indústria de embalagens para alimentos. A tecnologia exclusiva por trás da
folha DPET™ da OCTAL fornece um produto capaz de resistir à pressão e à
tensão do processamento FFS.
A consistência é fundamental nos sistemas de embalagens de iogurtes e
copos de água. As características exclusivas da resina de DPET™ permitem
o fluxo de mais material para os cantos do copo, resultando numa maior
resistência para embalagens mais fiáveis que resistem facilmente à pressão e
à tensão do processamento FFS, da distribuição e da utilização. Esta corta-se
mais facilmente do que a folha PET tradicional, resultando num corte mais
uniforme. As características de separação de embalagens múltiplas são
formadas de modo mais consistente para que as embalagens permaneçam
unidas até o cliente optar por separar as unidades individuais para utilização.
Com uma variação de calibre tipicamente observada de +/- 2 a 3 mícrones,
DPET™ permite que as operações FFS funcionem rapidamente, dia após dia.
DPET™ brilha verdadeiramente em aplicações em que a nova tecnologia de
colocação de tampas elimina a necessidade de uma camada de polietileno na
folha PET. A consistência de calibre superior expande a janela do processo de
vedação, simplificando a formação fiável de vedantes consistentes e robustos.
Disponível nas versões branca e transparente, DPET™ é perfeita para
aplicações FFS disponibilizando um produto que não só proporciona um
processamento superior e atracção na prateleira de elevado impacto, como
também é compatível com os seus objectivos de liderança ambiental.

ASPECTOS PRINCIPAIS
 uperfície macia e brilhante que é perfeita para designs de
S
impressão detalhados e impressão de processo
Resistência a fendas
C aracterísticas de separação de embalagens múltiplas formadas de
modo mais consistente
Excelente corte para aplicações de formar, encher e vedar
Rastreabilidade absoluta
Desempenho superior como uma estrutura de mono-camada,
eliminando a necessidade de uma camada de polietileno da película
de cobertura vedante
Resistência melhorada
Alta definição, mesmo com estampagem profunda
OCTAL PETROCHEMICALS |
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FOLHA LAMINADA DPET ™/PE

dados técnicos

Começando pelo recipiente formado, o processo de concepção de uma
embalagem FFS requer a selecção de material da mais elevada qualidade com
a melhor consistência para cumprir as necessidades do proprietário da marca,
do processador de alimentos e do consumidor, da mesma forma, para um
processamento mecânico de alta velocidade.

produto

A folha laminada DPET™/PE com as suas propriedades de barreira melhoradas
funciona de forma eficaz para preservar os conteúdos e prevenir que os
odores sejam libertados enquanto disponibiliza uma excelente atracção da
embalagem, especialmente para designs de impressão detalhados.
A variabilidade do calibre baixo de DPET™ dá aos designers liberdade para
alargar os limites de design de embalagens com formas novas e estimulantes,
reduzindo o calibre e economizando dinheiro. O perfil ambiental de DPET™
destaca-se do resto, definindo novos pontos de referência globais. Ao
combinar isto com capacidades de processamento superiores e de baixos
resíduos, faz-se com que a folha laminada DPET™/PE seja a opção óbvia
para uma embalagem FFS económica, de elevado desempenho e
ambientalmente consciente.

Folha de politereftalato de etileno amorfo directamente-na-folha (DPET™)
transparente com uma película laminada PE.

composição e processo

O material é composto por uma camada de película PE laminada na folha DPET™.

aprovação para contacto de alimentos

Regulamento 10/2011 da UE, FDA EUA CFR 21 Secção 177.1630, Requisitos de
metais pesados da Directiva 94/62/CE da CE, Instrumento Estatutário do Reino
Unido 2003 N.º 1941, de acordo com as alterações e os Regulamentos da CONEG.

especificações técnicas
bloqueio dpet™/pe
capacidades de extrusão
Calibre/Espessura

220/50 a 700/50 mícrones

±3%

Largura da folha

150 a 1600 mm

-0/+1 mm

Diâmetro interior do núcleo 152,4 mm

[Padrão]

Diâmetro exterior do rolo

≤ 350/50: 700 mm
≥ 350/50: 1000 mm

Tratamento

Revestimento de silicone
ou não silicone

Enrolamento

PE no interior ou no exterior

±3%
±3%

propriedades

ASPECTOS PRINCIPAIS
Corte mais fácil com menos desgaste da lâmina
Desempenho superior como uma estrutura de mono-camada,
eliminando a necessidade de uma camada de polietileno da
película de cobertura vedante
Resistência melhorada
Resistência a fendas
Alta definição, mesmo com estampagem profunda
Rastreabilidade absoluta
OCTAL PETROCHEMICALS |

Resistência da ligação

≥ 4,0 N/15 mm

ASTM F88F88M

Resistência do vedante*

≥ 20,0 N/15 mm

ASTM F88F88M

Resistência à tracção

≥ 50 N/mm2

ASTM D882

Viscosidade intrínseca

>0,74

ASTM D3835

Transmissão de luz

> 88%

D1003

Névoa

< 10,0%

D1003

Temperaturas de
termoformação

121 a 154 ˚C

Permeabilidade ao oxigénio

≤ 20 cc/m2.dia
a 23 ˚C, 50% HR

ASTM F1927

Permeabilidade à água

≤ 2,0 g/m2.dia
a 23 ˚C, 50% HR

ASTM F1249

Geles/Olho de peixe/
Inclusão

≥ 0,75 mm2 = 0
0,75 - 0,35 mm2 = 10/ft2

*utilização da película de cobertura da octal
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dpet™/pe destacável

dpet™/pe com propriedades de barreira

capacidades de extrusão

capacidades de extrusão

Calibre

220/50 a 700/50 mícrones

±3%

Calibre/Espessura

220/50 a 700/50 mícrones

±3%

Largura da folha

150 a 1600 mm

-0/+1 mm

Largura da folha

150 a 1600 mm

-0/+1 mm

Diâmetro interior
do núcleo

152,4 mm

[Padrão]

Diâmetro interior
do núcleo

152,4 mm

[Padrão]

Diâmetro exterior do rolo

≤ 350/50: 700 mm
≥ 350/50: 1000 mm

±3%
±3%

Diâmetro exterior do rolo

≤ 350/50: 700 mm
≥ 350/50: 1000 mm

±3%
±3%

Tratamento

Revestimento de silicone
ou não silicone

Tratamento

Nenhum

ou conforme especificado

Enrolamento

PE no exterior

ou conforme especificado

Enrolamento

PE no interior ou no
exterior

Resistência da ligação

≥ 4,0 N/15 mm

ASTM F88F88M

Resistência à tracção

≥ 50 N/mm2

ASTM D882

Viscosidade intrínseca

>0,74

ASTM D3835

Transmissão de luz

> 88%

D1003

Névoa

< 10,0%

D1003

Temperaturas de
termoformação

90 a 120 ˚C

Permeabilidade ao
oxigénio

≤ 2,0 cc/m2.dia
a 23 ˚C, 50% HR

ASTM F1927

Permeabilidade à água

≤ 2,0 g/m2.dia
a 23 ˚C, 50% HR

ASTM F1249

Geles/Olho de
peixe/Inclusão

≥ 0,75 mm2 = 0
0,75 - 0,35 mm2 = 10/ft2

propriedades

propriedades
Resistência da ligação

≥ 4,0 N/15 mm

ASTM F88F88M

Resistência do vedante*

≤ 8,0 N/15 mm

ASTM F88F88M

Resistência à tracção

≥ 50 N/mm

ASTM D882

Viscosidade intrínseca

>0,74

ASTM D3835

Transmissão de luz

> 88%

D1003

Névoa

< 10,0%

D1003

Temperaturas de
termoformação

121 a 154 ˚C

Permeabilidade ao
oxigénio

≤ 20 cc/m2.dia
a 23 ˚C, 50% HR

ASTM F1927

Permeabilidade à água

≤ 2,0 g/m .dia
a 23 ˚C, 50% HR

ASTM F1249

Geles/Olho de
peixe/Inclusão

≥ 0,75 mm2 = 0
0,75 - 0,35 mm2 = 10/ft2

2

2

*utilização da película de cobertura da octal

OCTAL PETROCHEMICALS |
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aplicações da folha laminada dpet™/pe
A folha laminada DPET™/PE da OCTAL é adequada para uma variedade de
aplicações de embalamento, tais como:
Tâmaras
Aves
Carne
Queijo

OCTAL PETROCHEMICALS |
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CRYSTALPACK
CrystalPack é uma subsidiária da OCTAL Petrochemicals e opera no Médio
Oriente para ir ao encontro da procura crescente de produtos com
embalagens PET. A estratégia de expansão para esta entidade de
termoformação está no bom caminho e irá concretizar no final de tudo a
visão da OCTAL em tornar-se numa fornecedora integrada pioneira com
controlo da cadeia de valor. A CrystalPack está bem estruturada para
suportar vastos utilizadores de embalagens termoformadas.
A CrystalPack, fabricada a partir de folha DPET™, proporciona propriedades
ópticas e mecânicas melhoradas criando um produto final que oferece uma
solução de embalagens fiável, ambientalmente consciente e visualmente
atractiva.

Embalagem de
8 onças

Embalagem de
12 onças

Recipiente de 8 onças/230 g
Código do artigo: TH-OP-0226-RH-CL
Dimensões: 124 mm x 290 mm x 37 mm
Peças/Pacotes: 240

Recipiente de 12 onças/340 g
Código do artigo: TH-OP-0340-RH-CL
Dimensões: 124 mm x 290 mm x 50 mm
Peças/Pacotes: 240

Embalagem de
16 onças

Embalagem de
24 onças

Recipiente de 16 onças/450 g
Código do artigo: TH-OP-0454-RH-CL
Dimensões: 124 mm x 290 mm x 64 mm
Peças/Pacotes: 240

Recipiente de 24 onças/680 g
Código do artigo: TH-OP-0680-RH-CL
Dimensões: 188 mm x 288 mm x 55 mm
Peças/Pacotes: 200

Embalagem de
28 onças

Embalagem de
32 onças

Recipiente de 28 onças/790 g
Código do artigo: TH-OP-0794-RH-CL
Dimensões: 188 mm x 288 mm x 61 mm
Peças/Pacotes: 200

Recipiente de 32 onças/910 g
Código do artigo: TH-OP-0907-RH-CL
Dimensões: 188 mm x 288 mm x 69 mm
Peças/Pacotes: 200

Embalagem triangular para
sandes

Bandeja com divisórias

Embalagem triangular para sandes - Única
Código do artigo: TH-OP-0423-TH-CL
Dimensões: 374 mm x 67 mm x 86 mm
Peças/Pacotes: 1000

Bandeja com divisórias
Código do artigo para transparente:
TH-OP-2700-RN-CL
Código do artigo para branco:
TH-OP-2700-RN-WH
Dimensões: 177 mm x 119 mm x 5 mm
Peças/Pacotes: 2700

O sucesso da CrystalPack no mercado é assegurado através da Promessa
CrystalPack que garante o fornecimento de clientes com produtos que são
não só fiáveis e à prova de fugas, como também duradouros e recicláveis.

gama de produtos

Recipientes – variam em tamanho de 8 onças/230 g a 16 onças/450 g
Embalagem triangular para sandes – 187 mm x 67 mm x 86 mm
Bandejas com divisórias

OCTAL PETROCHEMICALS |
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a promessa crystalpack

DURADOURA

RECICLÁVEL

FIÁVEL

À PROVA DE FUGAS

CRISTALINA

ATRACTIVA
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