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Pilihan Terkemuka untuk Kemasan Kaku Bening

RESIN PET OCTAL
INOVASI MEMAJUKAN KELESTARIANRENTANG PRODUK

GP02 – 0,84 I.V. 
HF01 – 0,80 I.V (Resin Isi Panas)
WG02 – 0,76 I.V. 
GP01 – 0,80 I.V. 
RH01 – 0,76 I.V. (Resin Panas Ulang Cepat)
RH02 – 0,80 I.V. (Resin Panas Ulang Cepat)
RH03 – 0,84 I.V. (Resin Panas Ulang Cepat) 
SG04 – 0,82 I.V. 

SERTIFIKASI 
ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, 2002/72/EC 
sebagaimana diamendemen oleh 2009/975/EC, 
Rekomendasi BfR Jerman XVII, Dutch Warenwet 
I (Plastik), USA FDA CFR 21 Bagian 177.1630, 
Peraturan EU 10/2011, Direktif ME 94/62/EC untuk 
kandungan logam berat, Peraturan CONEG (AS/
KANADA), Instrumen Statuter Inggris 2003 (1941), 
Health Canada, European pharmacopoeia 6.3 Bab 
EP 3.1.15, Peraturan REACH EC/1907/2006

TAWARAN PRODUK

Resin PET untuk:
   MINUMAN RINGAN BERSODA
   APLIKASI ISI PANAS
   AIR   
   MAKANAN 
    PRODUK  

PERAWATAN PRIBADI
   PRODUK FARMASI

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, sehingga 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:
Sebuah Analisis Daur Hidup* yang diadakan untuk OCTAL menemukan bahwa apabila 
dibandingkan dengan resin kualitas botol PET, produksi resin PET OCTAL:
  Mengonsumsi 63% lebih sedikit tenaga listrik yang dibeli
  Menggunakan 23% lebih sedikit energi termal di lokasi 
   Menciptakan 10% lebih rendah potensi pemanasan global dari buaian ke pintu 
gerbang (cradle to gate) dibandingkan dengan PET kualitas botol

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

 * Studi 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 dan pengantaran ke Eropa) dari 1 kilogram resin PET OCTAL yang dibuat di fasilitas OCTAL di 

Salalah, Oman.

Selain itu, pelanggan yang menggunakan resin PET OCTAL dapat beroperasi dengan 
waktu siklus lebih singkat karena resin kami yang berbentuk bulat, memungkinkan 
pelesapan (disipasi) panas yang lebih merata serta menghilangkan pembentukan 
debu permukaan. Ini membuat pelanggan dapat mengurangi kebutuhan listrik dan 
jejak karbon pemprosesannya sendiri.
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OCTAL sudah menerapkan sistem reaktor dua tahap mutakhir untuk menghasilkan 
resin PET murni. Proses manufaktur resin OCTAL yang unik menghilangkan satu lang-
kah dari proses baku, yaitu SSP, yang mengurangi konsumsi energi manufaktur.

RESIN PET

WAKTU TINGGAL LEBIH SINGKAT
. Penimbulan minimal produk sekunder dan polimer rangkai silang

PARAMETER YANG LEBIH STABIL
. Konsistensi dalam kualitas produk

PENGOLAHAN PADA SUHU LEBIH RENDAH
. Degradasi termal lebih sedikit, regenerasi AA berkurang, 
  dan penimbulan produk sekunder minimal

PELET BULAT DAN TEPIAN MULUS MELENGKUNG
. Pecahan sangat rendah dalam resin
.  Penimbulan pecahan yang dapat diabaikan dalam pengangkutan, 
sehingga menyebabkan pembersihan filter lebih jarang dan 
efisiensi pengering yang lebih bagus

.  Aliran udara yang lebih bagus di seputar butiran di dalam pengering, 
mempercepat pengeringan

KRISTALINITAS RENDAH
.  Pelelehan cepat, suhu lebih rendah di zona umpan, menghasilkan 
beban pemanas yang lebih rendah

. Regenerasi AA ampas yang lebih rendah

FITUR-FITUR RESIN

MEMIMPIN INDUSTRI DALAM KELESTARIAN
OCTAL didirikan dengan komitmen terhadap prinsip-prinsip kelestarian. Prinsip-prinsip ini 
sudah 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 USD 600 juta untuk menciptakan fasilitas produksi yang dirancang 
khusus yang melampaui standar lingkungan yang jauh lebih efisien daripada pabrik-pabrik 
resin dan lembar PET murni konvensional. OCTAL sudah menjadi salah satu pemimpin dalam 
kemasan PET lestari dengan kapasitas total 1.000.000 MT per tahun.

Proses manufaktur resin kami yang unik menghilangkan satu langkah total dari standar 
yang diakui dan membawa banyak keuntungan, seperti memungkinkan pelanggan berop-
erasi dengan waktu siklus yang lebih singkat, sehingga mengurangi kebutuhan listrik dan 
menurunkan jejak karbon. Proses itu juga memberikan kilap, kejernihan, dan konsistensi 
luar biasa untuk semua kualitas resin dibandingkan dengan resin PET tradisional.

PENGURANGAN LIMBAH 
Fasilitas produksi kami mengumpulkan dan mengolah 100% produksi resin yang dihasilkan 
secara internal menjadi produk yang layak jual.

EFISIENSI AIR  
Pabrik-pabrik OCTAL menggunakan 100% air limbah perkotaan daur ulang, yang 
menghilangkan kebutuhan terhadap air tawar. Kami lalu mendaur ulang air dari proses 
produksi dan mengumpankannya balik ke sistem atau menggunakannya untuk mengairi 
kawasan sabuk hijau di lingkungan kerja fasilitas produksi kami. 

EFISIENSI ENERGI 
Proses produksi berpaten kami menggunakan teknologi mutakhir, sehingga menghasilkan 
lembar dan resin dengan kualitas tertinggi dan jejak karbon terendah yang tersedia saat 
ini. Proses kami:

  Menggunakan 23% lebih sedikit energi termal di lokasi 
  Mengurangi penggunaan tenaga listrik sebesar 63% dibandingkan dengan 

  pabrik resin PET konvensional         
   Menyumberkan 100% energinya dari gas bakar bersih
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