


2

Sumário

Embalagens especiais
Selagem
Filme Composto com folhas de Alumínio
Saco 25 Kg
Armazenagem 
Embalagem interna - Liner
Liner de Alumínio
Filme anti-estático protetor

-------------------------------------------  3
----------------------------------------------------------  3

----------------------  4
-------------------------------------------------------  5

---------------------------------------------------  5
--------------------------------------  6

-----------------------------------------------  7
-------------------------------------  7



www.nzphil.com.br

3.

Embalagens Especiais

MPET - Alumínio

Selagem

Embalagens especiais desenvolvidas 
para preservação de materiais plásticos 
sem umidade com a válvula de evasão  
(saída de ar) confeccionadas em 
MPET e ALUMÍNIO.

Para o fechamento das embalagens , 
utiliza-se a seladora Vertical que propor-
ciona excelente acabamento e selagem 
com 10 mm de largura.

Seladora Vertical FMJ 
com bancada de sustentação opcional.

Válvula de Evasão
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Filme Composto com folhas de Alumínio

Especificações

Especificações

Excelente para embalar e armaze-
nar pó, partículas higroscópicos  e 
outros materiais

Composição

Possuímos filmes na forma 
plástica e aluminizada;

Mantém o material com nível 
de umidade abaixo de 40RH 
no interior da embalagem;

80 vezes superior ao polietileno, 
mantendo o material livre de umidade;

Ideal para embalar materiais sensíveis à 
oxigênio e umidade (pó ou granulado) 
e está de acordo com FDA, orgão regula-
dor de embalagens para alimentos.

Fabricado com material de alta qualidade, 
atendendo a norma internacional padrão 
ISO. Não contém nenhum componente 
adulterado ou de marca duvidosa e todos 
os selos de fusão térmica são mínimos.

É confeccionado com 3 ou 4 folhas laminadas em conjunto, utilizando adesivos  
ou revestimento para extrusão. Cada camada possui fundamental importância:

Filmes com vários compostos para 
vedação, estruturas e tamanhos;

Oferece excelente proteção contra pas-
sagem de oxigênio, danos físicos,
danos biológicos, passagem de odores, 
radiação ultravioleta, avaria
química, óleo, graxa ácidos.

Camada 1
Camada de polietileno que proporciona boa resistência mecânica e a temperatura.

Camada 2
Folha de alumínio proporciona barreira para umidade, óleos e graxas.

Camada 3
Camada Interna de polietileno de baixa densidade para proteção sem que ocorra  
a degradação da camada exterior de poliester.

Folha composta por três camadas
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Saco 25 Kg

Opções de Materiais

Armazenagem

Aplicação

Folha de Alumínio / Plástico Laminado;
PET Metalizado / Plástico Laminado;
PET Metalizado / Plástico Laminado + PE.

Alimentos ingredientes chá / café / cacau 
em pó / amendoim /alho desidratado / 
castanha, alimentos secos, polímeros, 
produtos químicos e farmacêuticos.

Produtos e aditivos voltados a linha 
veterinária como:
antibióticos, anti-infamatórios, palatabili-
dade e ração animal.
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Embalagem Interna - Liner

Formato

Especialidade

Caixa Corrugada

Torres Octagonais

Propriedades Adicionais

O Formato da embalagem interna é 
fabricada conforme sua necessidade.

FIBC Caixa
corrugadas

Caixa e
Pallets

Torres 
de Aço

Torres
corrugadas

Torres
Octagonais

Gaiolas

• Resistente;

• Barreira Oxigênio;

• Calor;

• Estática e Umidade, de acordo com   
   FDA, orgão regulador de embalagens  
   para alimentos.

Circular;

Painel em U;

Painel em forma 4;

Formato Ajustável.

FIBC
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Liner de Alumínio

Filme anti-estático protetor

Especificações

Estrutura

Propriedades Adicionais

Aplicação

Selagem

Embalagem desenvolvida para preser-
vação de materiais
(absorvem umidade), fabricados em 
PEBD / PEAD / MPET / ALUMÍNIO.

Fabricado de acordo com as 
especificações do cliente, com  
revestimento ou coextrusão.

Fabricado com material de baixa estática 
iônica, proporcionando longa vida útil, 
sendo um produto inédito no mercado.

• Elétrica / Eletrônica / Cabos 
   de Telecomunicação;

• Semi - condutores;

• Telas LCD.

Para fechamento dos Liners, possuímos dois tipos de seladoras:

Seladora com motor;
Seladora Manual;

Proporcionando melhor acabamento e mantendo-os herméticos.

Seladora Manual
Portátil FKR

Seladora Portátil 
com Motor ZS 100




