
100%

80%

60%

40%

20%

0%
Global 

warming
potential
kg CO2 eq

Ozone layer
depletion 

kg CFC-11 eq

Abiotic
depletion 
kg Sb eq

Fresh water
aquatic

ecotoxicity 
kg 1,4-DB eq

Marine
aquatic

ecotoxicity 
kg 1,4-DB eq

Terrestrial
ecotoxicity

kg 1,4-DB eq

OCTAL Bottle-grade PET Bottle-grade PET

SEDE: 
     P.O. Box 3786, Muscat 112, Sultanate of Oman

COMPLEXO DE FABRICO DE PET:
     P.O. Box 383, Salalah 217, Sultanate of Oman
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CONTACTE-NOS: 

CONTACTE-NOS ATRAVÉS DO E-MAIL: info@octal.com

T: +968 23 217 500       
T: +1 (972) 985 4370     
T: +86 21 6487 5387     
T: +44 79 5614 6641  
T: +49 160 947 93121 

OMÃ
EUA
CHINA
REINO UNIDO   
ALEMANHA 

F: +968 23 217 506
F: +1 (972) 985 4371 
F: +86 21 6468 6772 

A principal escolha para 
embalagens transparentes e rígidas

RESINA PET DA OCTAL 
INOVAÇÃO AO SERVIÇO DA 
SUSTENTABILIDADE

GAMA DE PRODUTOS
GP02 – I.V. 0,84  
HF01 – I.V 0,80 (Resina de enchimento a quente)
WG02 – I.V. 0,76 
GP01 – I.V. 0,80  
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 

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

oferta de produtos

Resina PET para:
   REFRIGERANTES GASEIFICADOS 
   APLICAÇÕES DE ENCHIMENTO A QUENTE
   ÁGUA   
   ALIMENTOS 
   CUIDADOS PESSOAIS
   MEDICAMENTOS

RESINA PET DA OCTAL: 
UMA ALTERNATIVA COM BAIXO TEOR 
DE CARBONO 
A OCTAL implementou um inovador sistema reactor de dois estágios para produção 
da resina PET virgem. O processo único de fabrico de resina da OCTAL suprime um 
passo inteiro, SSP (polimerização em estado sólido), a partir do processo padrão, o 
que diminui o consumo energético no fabrico. A resina PET da OCTAL para garrafas 
assegura, além disso, um melhor desempenho do produto - brilho, clareza e coerência 
excepcionais - quando comparado com resinas PET tradicionais.

análise do ciclo de vida:
Uma análise* independente do ciclo de vida realizada em nome da OCTAL revelou que 
quando comparada com a resina PET de garrafas, a produção da resina PET da OCTAL:

  Consome 63% menos electricidade adquirida
  Usa 23% menos energia térmica local 
   Cria, do berço até ao portão, um potencial de aquecimento global 10% inferior 
comparado com as garrafas em PET

   Gera, do berço até ao portão, uma pegada ecológica 22% inferior comparado com 
as garrafas em PET

 * O estudo realizado pela Intertek Expert Services baseou-se na metodologia CML 2 baseline 2000 para comparação dos impactos 

ambientais de 1 kg de resina PET da OCTAL fabricada na unidade de Salalah (Omã), do berço ao portão, com APET utilizado para 

garrafas (incluindo todas as etapas desde a produção até à entrega na Europa). 

Além disso, os clientes que utilizam a resina PET da OCTAL podem operar com um 
tempo de ciclo mais rápido, dado que a nossa resina concebida de forma esférica 
permite uma dissipação de calor mais uniforme e elimina a formação de poeira 
na superfície. Assim, os clientes são capazes de reduzir as suas necessidades de 
electricidade própria e a pegada de carbono durante o fabrico.
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A OCTAL implementou um inovador sistema reactor de dois estágios para produção 
da resina PET virgem. O processo único de fabrico de resina da OCTAL suprime um 
passo inteiro, SSP (polimerização em estado sólido), a partir do processo padrão, 
o que diminui o consumo energético no fabrico.

RESINA PET

TEMPO DE RESIDÊNCIA MENOR
.  Geração mínima de produtos secundários e polímeros 
transversalmente ligados 

PARAMETROS MAIS ESTÁVEIS
.  Consistência na qualidade do produto

TEMPERATURA DE PROCESSAMENTO INFERIOR
.  Menor degradação térmica, regeneração AA reduzida 
  e geração mínima de produtos secundários

GRANULADOS ESFÉRICOS E BORDAS LISAS E ARREDONDADAS
.  Resina com muito poucos finos
.  Geração de finos insignificante durante o transporte, o que 
resulta numa menor frequência de limpeza dos filtros e uma 
melhor eficiência dos secadores

.  Melhor fluxo de ar em torno do granulado no secador, 
portanto uma secagem rápida

BAIXA CRISTALINIDADE
.  Fusão rápida, temperatura inferior nas zonas de alimentação, 
o que resulta numa carga menor do aquecedor

.  Geração inferior de AA residual

características da resina

LÍDER INDUSTRIAL EM SUSTENTABILIDADE
A OCTAL foi fundada sobre o compromisso com os princípios de sustentabilidade. Estes 
princípios moldaram o desenvolvimento das nossas instalações e métodos de produção. 
Eles são inerentes aos nossos produtos e orientam os nossos empregados a cada dia. 
A OCTAL investiu mais de $600 milhões de dólares americanos para construir uma 
fábrica de produção especificamente concebida que ultrapassa as normas ambientais e 
é significativamente mais eficiente do que fábricas de resina PET virgem convencionais. 
A OCTAL tornou-se num dos líderes em embalagens PET sustentáveis, com um total de 
1.000.000 MT por ano.  

O nosso processo único de fabrico de resina suprime um passo inteiro 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. Proporciona, além disso, brilho, transparência e consistência excepcionais 
para todos os níveis de resina em comparação com resinas PET tradicionais.

REDUÇÃO DE RESÍDUOS  
A nossa unidade de produção colecta e processa 100% da produção de resina 
internamente gerada em produtos comercializáveis.

EFICIÊNCIA HÍDRICA  
Os centros de produção da OCTAL utilizam 100% de águas residuais municipais recicladas, 
o que elimina a necessidade de água fresca. De seguida, reciclamos a água do processo de 
produção e introduzimo-la novamente no sistema ou usámo-la para irrigar a cintura verde 
nas instalações da nossa unidade de produção. 

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 
Os nossos processos de produção patenteados empregam a tecnologia mais moderna, 
produzindo folhas e resinas com a maior qualidade e a menor pegada de carbono 
actualmente possível. O nosso processo: 

   Usa 23% menos energia térmica local
   Reduz o consumo de energia em 63% comparado com fábricas de resina PET 
convencionais

   Gera 100% da sua energia a partir de gás de queima limpa
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