PORTUGUESE

FOLHA LAMINADA DPET™/PE
PARA AVES

dpet™/pe destacável
capacidades de extrusão
Calibre

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

±3%
±3%

Tratamento

Revestimento de silicone
ou não silicone

Enrolamento

PE no interior ou no
exterior

perfil ambiental

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/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

A atenção da OCTAL na sustentabilidade atingiu o
mais baixo consumo energético e as mais baixas
emissões de CO2 da indústria por tonelada de produção. Comparativamente a fábricas tradicionais,
a resina PET da OCTAL utiliza menos 38% de
energia e a folha DPET™ utiliza menos 67% de
energia. Esta eficiência ambiental e operacional
avançada traduz-se em valor significativo para os
clientes em geral, os quais beneficiam da utilização
de embalagens PET de peso mais leve e da mais
elevada qualidade com a mais pequena pegada
ambiental.

*utilização da película de cobertura da octal
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A principal escolha para embalagens
transparentes e rígidas

FOLHA LAMINADA DPET™/PE
PARA AVES
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.
O embalamento de aves necessita de assistência com a preservação do produto,
protecção contra danos físicos e integridade do produto para melhorar a atracção
visual e promover a compra.
A folha laminada DPET™/PE com as suas propriedades de barreira melhoradas
preserva de forma eficaz os conteúdos e previne a contaminação por odor enquanto
disponibiliza uma excelente atracção da embalagem, especialmente para desenhos
de impressão detalhados.

dados técnicos

dpet™/pe com propriedades de barreira

produto

capacidades de extrusão

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

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

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

±3%
±3%

Tratamento

Revestimento de silicone
ou não silicone

Enrolamento

PE no interior ou no exterior

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

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

±3%
±3%

Tratamento

Nenhum

ou conforme especificado

Enrolamento

PE no exterior

ou conforme especificado

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.d#ia
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
O excelente controlo de calibre de DPET™ dá aos desenhista liberdade para alargar
os limites de desenho de embalagens com formas novas e estimulantes, reduzindo
o custo e o peso da embalagem. O seu perfil ambiental destaca-se do resto,
definindo novos pontos de referência globais. Ao combinar isto com capacidades
de processamento superiores e de baixos resíduos, é concedida à folha laminada
DPET™/PE a opção preferida para uma embalagem FFS económica, de elevado
desempenho e ambientalmente consciente.

Calibre/Espessura

