
Confira os diversos tipos de embalagens 
que produzimos!

Transformamos o polietileno e polipropileno 
em soluções para o seu negócio.

SETOR 
EMBALAGENS 
FLEXÍVEIS



Linhas de Produtos de 
Polipropileno (PP), liso e impresso:

• Filme PP Cast Transparente
• Filme PP Cast Pigmentado
• Filme PP Torção
• Saco PP Cast Transparente
• Saco PP Cast Pigmentado



Linhas de Produtos PEBD, PEBDL, 
PEMD, PEAD, liso e impresso:

Linhas de Produtos 
Laminados:

• Filme PE Transparente
• Filme PE Pigmentado 
• Saco PE Transparente
• Saco PE Pigmentado

• Laminado PE + PE 
• Laminado PP Cast + PP Cast
• Laminado PET + PE
• Laminado PET + BOPP Metalizado + PE
• Laminado BOPP + PP Cast
• Laminado PP Cast + PE
• Laminado BOPP + BOPP



Aplicações 

Conheça algumas aplicações dos nossos 
produtos: macarrão, biscoitos, arroz, feijão, 
pães, farinha, balas, doces, laticínios, bebidas, 
açúcar, sal, café, higiene, fumo, etiquetas 
frigoríficas, fitas adesivas, materiais elétricos 
entre outros.



Proteção na medida certa

Produzimos filmes com propriedade mecânica 
e espessura linear, que garantem brilho, trans-
parência, proteção e mantêm as características 
do produto embalado.

 
Qual a solução 
que você precisa hoje? 

Para filmes de PE trabalhamos com o processo 
blow multicamadas e os filmes PP, processo 
cast (matriz plana) e multicamadas.

Temos um rigoroso controle dos parâmetros 
de processos que conferem aos filmes da 
Electro Plastic excelentes propriedades ópticas, 
mecânicas, químicas e de soldabilidade.

Os nossos filmes utilizados em conjunto com estru-
turas barreira à permeabilidade de gases ou vapor 
d’água empregados na laminação com adesivo 
solvente ou solvent less, contribui no aumento 
do shelf life dos produtos embalados.

Para a extrusão utilizamos dosadores gravi-
métricos e resfriamento controlado que garan-
tem a produção de filmes com baixas variações 
de espessuras e boa planicidade, conferindo 
boa performance nos processos de impressão, 
laminação, acabamento e empacotamento 
automático.

Fornecemos também filmes impressos por 
flexografia em até 8 cores.
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