TURKISH

OCTAL PET REÇİNESİ:
BİR DÜŞÜK KARBON ALTERNATİFİ

OCTAL PET REÇINE

ürün sunumu
ÜRÜN YELPAZESİ

OCTAL saf PET reçinesi üretmek için son teknoloji bir iki aşamalı reaktör sistemi uygulanmıştır.
OCTAL'ın benzersiz reçine üretim işlemi standart üretim işleminden bir adımı, SSP, tamamen
kaldırmaktadır, böylece üretim işleminin enerji tüketimini düşürmektedir. OCTAL şişe derecesi
PET reçinesi de aynı zamanda geleneksel PET reçineleriyle kıyaslandığında üstün performans
sunmaktadır - olağanüstü parlaklık, açıklık ve tutarlılık.

YAŞAM DÖNGÜSÜ ANALİZİ:
OCTAL için yapılan bağımsız Yaşam Döngüsü Analizi'ne* göre PET şişe derecesi reçinelerle
kıyaslandığında OCTAL PET reçinesinin üretiminde:
%63 daha az satın alınan elektrik tüketilmektedir.
%23 daha az termal enerji kullanılmaktadır.
Şişe derecesi PET ile kıyaslandığında %10 daha az doğadan pazara küresel ısınma potansiyeli
oluşturmaktadır.
Şişe derecesi PET ile kıyaslandığında %22 daha az doğadan pazara çevresel ayakizi potansiyeli
oluşturmaktadır.

SÜRDÜREBİLİRLİĞİ ARTTIRAN YENİLİK

GP02 – 0,84 I.V.
HF01 – 0,80 I.V (Sıcak Dolum Reçine)
WG02 – 0,76 I.V.
GP01 – 0,80 I.V.
RH01 – 0,76 I.V. (Hızlı Ara Kızdırılmış Reçine)
RH02 – 0,80 I.V. (Hızlı Ara Kızdırılmış Reçine)
RH03 – 0,84 I.V. (Hızlı Ara Kızdırılmış Reçine)
SG04 – 0,82 I.V.

PET Reçinesi:

BELGELER
ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, 2002/72/AT2009/975/ AT'de
değiştirilmiş haliyle, Alman BfR(Risk Değerlendirme Enstitüsü)
Tavsiyesi XVII, Hollanda Warenwet I (Plastik), ABD FDA CFR
21 bölüm 177.1630, AB Tüzüğü 10/2011, ağır metal içerik için
AT Direktifi 94/62/AT, CONEG Yönetmeliği (ABD / KANADA ),
Birleşik Krallık İkinci Derecede Mevzuatı 2003 (1941), Health
Canada, Avrupa İlaç Kılavuzu 6.3 bölüm EP 3.1.15, REACH
tüzüğü AT/1907/2006
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* Intertek Expert Services tarafından gerçekleştirilen araştırmada, Umman, Selale tesisinde doğadan pazaradan üretilen 1 kilogramlık OCTAL PET
reçinenin çevresel etkilerini geleneksel şişe derecesi APET ile kıyaslamak için CML 2 temel 2000 yöntemi kullanılmıştır (üretimine ve Avrupa'ya
nakliyesine kadar olan tüm aşamaları kapsamak üzere).

Buna ek olarak, OCTAL PET reçinesi kullanan müşteriler, küre şeklindeki reçinemiz daha fazla ısı
dağılması sağladığından ve yüzeyde toz oluşumunu engellediğinden daha hızlı bir zaman
döngüsüyle çalışabilmektedir. Bu müşterilere kendi elektrik gereksinimlerini ve karbon ayakizini
düşürme imkanı sağlamaktadır.

MERKEZ:
P.O. Box 3786, Muscat 112, Umman Sultanlığı
PET ÜRETİM KOMPLEKSİ:
P.O. Box 383, Salalah 217, Umman Sultanlığı
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Açık Rijit Paketleme İçin İlk Tercih

PET REÇİNESİ
OCTAL saf PET reçinesi üretmek için son teknoloji iki aşamalı bir reaktör sistemi uygulamıştır.
OCTAL'ın benzersiz reçine üretim prosesi standart üretim işleminden bir adımı, SSP, tamamen
kaldırmaktadır, böylece üretim işleminin enerji tüketimini düşürmektedir.

REÇİNE ÖZELLİKLERİ
ALT KALMA ZAMANI
. İkincil ürünler ve çapraz bağlı polimerlerin minimal üretimi

DAHA SABİT PARAMETRELER

SÜRDÜREBİLİRLİK BAKIMINDAN SEKTÖRDE LİDER
OCTAL sürdürülebilirlik prensipleri üzerine kuruldu. Bu prensipler tesis ve üretim yöntemlerimizin
geliştirilmesini şekillendirdi. Bunlar ürünlerimizin özünde olup çalışanlarımızın daimi rehberidir. OCTAL,
geleneksel ham PET reçine tesislerinin çevresel standartlarını aşan ve onlardan büyük ölçüde daha verimli
olan bir amaca yönelik üretim tesisi kurmak için 600 milyon $ yatırım yapmıştır. OCTAL yıllık toplam
1.000.000 MT ile sürdürülebilir PET paketlemede liderlerden biri haline gelmiştir.
Benzersiz reçine üretim prosesimiz standart prosesten bir adımı tamamen çıkarmıştır ve müşterilere daha
hızlı bir döngü zamanıyla işlem yapıp elektrik gereksinimlerini düşürerek karbon ayakizini azaltmaları gibi
olanaklar sunan avantajlara sahiptir. Aynı zamanda, geleneksel PET reçineleriyle kıyaslandığında tüm reçine
sınıflarında sıradışı parlaklık, berraklık ve tutarlılık sağlamaktadır.

. Ürün kalitesinde tutarlılık

DÜŞÜK ISILI PROSES
. Daha az termal bozulum, düşürülmüş AA rejenerasyonu
ve minimum ikincil madde üretimi

YUVARLAK PELETLER VE PÜRÜZSÜZ OVAL KENARLAR
. Reçinede çok düşük kayıplar
. Nakliye sırasında önemsiz kayıplar, bunun sonucunda daha az
filtre temizliği ve daha üstün kurutucu verimliliği
. Kurutucudaki peletlerden daha iyi hava akışı ve böylece daha iyi
kurutma

DÜŞÜK KRİSTALLENME
. Daha çabuk erime, besleme alanlarında daha düşük sıcaklık,
böylece daha düşük ısıtıcı yükü
. Daha düşük atık AA üretimi
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ENERJİ VERİMLİLİĞİ
Patentli üretim prosesimiz, levha ve reçineyi günümüzde mümkün olan en üst kalite ve en az karbon ayak
iziyle üretmemizi sağlayan en üstün teknolojiye sahiptir. Prosesimizde:
%23 daha az termal enerji kullanılmaktadır
 eleneksel PET reçine tesislerine göre %63 daha az elektrik kullanılmaktadır
G
Enerjisinin %100'ü temiz yanan doğal gazdan sağlanmaktadır.
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SU VERİMLİLİĞİ
OCTAL tesisleri %100 geri dönüşüme tabi tutulmuş kentsel atık suyu kullanarak tatlı su ihtiyacını ortadan
kaldırır. Sonra, üretim işleminden kalan suyu geri dönüşüme tabi tutup sisteme geri yükleriz veya üretim
tesisimizin yerleşkesindeki yeşil kemeri sulamak için kullanırız.

ATIK AZALTIMI
Üretim tesisimiz şirketimizde üretilen reçinenin %100'ünü toplayıp pazarlanabilir ürün haline
getirmektedir.

