Recyklowalny materiał
przystosowany do
wykorzystania na istniejących
już liniach produkcyjnych
Trwalszy, sztywniejszy i
lżejszy od laminatów PET/PE
o tej samej grubości
Dostępny z
barierą gazową
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Nowa narracja
Konsumenci coraz częściej oczekują od producentów markowych,
aby oferowali oni swoje wyroby w opakowaniach wytwarzanych
zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju. BarrierPack Recyclable
odpowiada na te oczekiwania, dostarczając materiały stworzone
z myślą o gospodarce o obiegu zamkniętym. Maksymalnie
wydłużając cykl życia tworzyw sztucznych, nie tylko wspieramy
producentów markowych w zarządzaniu ryzykiem, ale także dążymy
do tego, aby pewnego dnia plastikowe odpady zaczęły znikać z
naszego krajobrazu oraz naszych mórz i oceanów, a opakowania z
tworzyw sztucznych zostały docenione jako wyroby zapewniające
optymalną ochronę dla produktów i odgrywające kluczową rolę w
ograniczaniu marnowania żywności.
Laminat PE BarrierPack Recyclable jest sztywniejszy, mocniejszy
i lżejszy od konwencjonalnego laminatu PET/PE o tej samej
grubości. Materiał ten tworzy barierę przed wilgocią oraz barierę
gazową przystosowaną do wykorzystania w pakowaniu w
atmosferze modyfikowanej (MAP). Jego właściwości barierowe
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sprawiają, że laminat ten idealnie sprawdza się w każdego typu
aplikacji, pozwalając na realizację szerokiej gamy zastosowań,
takich jak żywność świeża, żywność sucha, dodatki do żywności,
produkty higieny osobistej oraz artykuły dla zwierząt itp. Ponadto
nowy materiał został opracowany z myślą o wygodzie użytkowania,
zapewniając łatwe otwieranie i ponowne zamykanie.
Nasi Klienci mogą być pewni, że tworzymy dla nich rozwiązania,
które kreują nową wartość. BarrierPack Recyclable jest najlepszym
dowodem na to, co to oznacza w kontekście zrównoważonego
rozwoju: materiały zachowujące właściwości
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Lepszy dla środowiska, lepszy dla biznesu
Korzyści dla naszych Klientów:
• Nadaje się do recyklingu
• Niezwykle sztywny laminat PE z barierą wilgoci
• Dostępny również z barierą gazową
• Mocniejszy, sztywniejszy i lżejszy od laminatu PET/PE
tej samej grubości
• 
Przystosowany do przetwarzania w tradycyjnych
procesach zgrzewania
• Odporny na zarysowania dzięki drukowi odwróconemu
• 
Możliwość formowania gotowych woreczków oraz
zwojów na urządzeniach FFS
• Umożliwia redukcję kosztów związanych z powstawaniem odpadów opakowaniowych
• Jeszcze lepszy profil ekologiczny
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Korzyści dla Klienta:
• Zgodny z proekologicznym stylem życia
• Nadaje się do recyklingu, o ile wdrożone zostały
systemy zbierania i utylizacji odpadów
• Łatwe otwieranie
• Zamknięcie strunowe zapewnia łatwe ponowne
zamykanie i zapobiega wysypywaniu się zawartości
• Niższa waga opakowania

