TURKISH

PET LEVHA - DPETTM

ürün sunumu
KALINLIK
200 - 1200 mikron.

RENK
Açık, siyah,beyaz,mavi,açık mavi,yeşil,sarı veya istenilen
Pantone renginde.

Aşağıdaki kullanımlar için DPET™ Levhası:
GENEL PAKETLEME
ŞEKİLLENDİRME, DOLDURMA VE KAPATMA
SÜT ÜRÜNLERİ
LAMİNASYON

KALINLIKTAKİ NORMAL SAPMA
+/- %1.

LEVHA GENİŞLİĞİ
1650 mm'e kadar [küçük boyutlu makaralar mevcuttur].

STANDART CORE ID
152 mm.

MAKARA DIŞ ÇAPI
Azami 1,080 mm.

ÇIKARMA / BLOKLAŞMAYI ÖNLEME UYGULAMALARI
Silikon yüzey / Masterbatch iç bölüm.

BELGELER
ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, İngiliz Perakendeciler
Birliği (BRC), ABD FDA CFR 21 bölüm 177.1630,
AB Tüzüğü 10/2011,CONEG ağır metal içerik
tüzükleri (ABD/KANADA).

MERKEZ:
P.O. Box 3786, Muscat 112, Umman Sultanlığı
PET ÜRETİM KOMPLEKSİ:
P.O. Box 383, Salalah 217, Umman Sultanlığı
W W W. O C TA L . C O M

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN:
UMMAN
T: +968 23 217 500
F: +968 23 217 506
ABD
T: +1 (972) 985 4370
F: +1 (972) 985 4371
ÇİN
T: +86 21 6487 5387
F: +86 21 6468 6772
BK
T: +44 79 5614 6641
ALMANYA T: +49 160 947 93121
BİZE E-POSTA YOLUYLA ULAŞIN: info@octal .com

Açık Rijit Paketleme İçin İlk Tercih

PET LEVHA - DPET™
BIR BAKIŞTA OCTAL
OCTAL; Orta Doğu'da türünün en büyük PET reçine fabrikası ve dünyadaki en büyük açık rijit
PET levha fabrikasıdır. Dünyanın lider nakliye rotalarına ev sahipliği yapan ve dünya sınıfında bir
yük aktarma merkezi olan Salalah limanından sadece bir kaç yüz metre mesafededir; OCTAL'ın
Umman Sultanlığı Salalah Serbest bölgesindeki bu stratejik konumu, bol ve güvenilir ham madde
kaynaklarına eşsiz bir küresel erişimin yanı sıra müşterilere yakınlık da sağlamaktadır. 2012'de,
OCTAL'ın kapasitesi yıllık 1.000.000 tona çıkmıştır.

DPET™ LEVHA
OCTAL'ın patentli teknolojisi doğrudan eritilmiş PET reçineden PET levhalar üreterek büyük ölçüde
geliştirilmiş optik ve mekanik özelliklere sahip bir nihai ürün elde eder. Doğrudan levha PET
üretimiyle “DPET™”, OCTAL; marka ve perakendeci ortaklarına emsalsiz güvenilirlik, daha yüksek ve
tutarlı ürün, geçilmesi mümkün olmayan düzgünlükte paketleme ürünleri ve termo-şekillendirme
sağlayan en iyi kalitede ve en tutarlı PET levhayı temin eder.

ÖZELLİKLER
Normal gözlemlenen değerler

ASTM

Özgül Ağırlık

1,33 g/cm3

D1503

Gerilme gücü

564 ila 634 kg/cm2

D882

Işık Geçirimi

> %90

D1003

Şekillenme (Termoform)
Isıları

121° ila 154°C

DPET ™ ÖZELLİKLERI
ÇEVRESEL AVANTAJLAR
. Üretimde %65'e kadar daha az enerji tüketimi
. Tüm rakip ham maddelere göre daha az karbon ayak izi
. %50'ye kadar PCW içeriğiyle rPET'e göre daha az karbon ayak izi
. Paletsiz nakliye

FFS VE TERMO-ŞEKİLLENDİRMEDE ARTTIRILMIŞ VERİMLİLİK
. Daha hızlı başlangıç ve uzatılmış bıçak ömrü
. Daha kesin şekillendirme
. Kesin açma ve ağ kontrolü
. Termo-şekillendirmede daha kısa devir süresi
. Daha az atık

ÇEVRE PROFİLİ
OCTAL'ın sürdürülebilirlik hedefi; tonluk üretim başına sanayinin en düşük enerji girdisine ve CO2
emisyonuna ulaşmıştır. Geleneksel fabrikalara kıyasla OCTAL'ın PET reçinesi %63 daha az enerji
kullanır, DPET™ levha ise %65 daha az enerji kullanır. Bu gelişmiş işletimsel ve çevresel verimlilik; en
hafif ağırlıkta ve en yüksek kalitede PET paketlemeden yararlanırken en düşük oranda çevresel ayak
izi bırakarak nihayetinde müşteriler için önemli değerlere dönüşür.

GELİŞTİRİLMİŞ MEKANİK ÖZELLİKLER
. %1'den az normal gözlemlenen kumpas değişimi [SPEK(?). %3]
. Çatlamaya karşı dayanıklı
. Derin çekmelerde dahi yüksek çözünürlük
. Mutlak izlenebilirlik
. Güvenilir kapanma performansı
. Daha tutarlı bir şekilde düzenlenmiş çoklu paket ayrılma özellikleri
. Asma kayışı uygulamaları için yüksek mekanik dayanıklılık

ÜSTÜN OPTİK ÖZELLİKLER
. Geliştirilmiş ürün sunumu ve raf etkisi
. Üstün parlama
. Yüksek netlik
. Eşsiz homojenlik
LAMİNASYON VE ŞEKİLLENDİRME, DOLDURMA VE KAPATMA UYGULAMALARINA
FAYDALARI
. Daha az bıçak aşınmasıyla daha kolay kesim
. Kapak filmini mühürlemek için polietilen bir katman ihtiyacını ortadan kaldıran tek
katmanlı yapı olarak üstün performans
. Geliştirilmiş güç
. Çatlamaya karşı dayanıklı
. Derin çekmelerde dahi yüksek çözünürlük
. Mutlak izlenebilirlik

