Guia
Rápido da
ColorMatrix
sobre
Embalagens
PET

ColorMatrix
A Colormatrix é líder mundial em
inovação de colorantes e aditivos
líquidos desenvolvidos para melhorar o
desempenho, o processamento, a estética
e a sustentabilidade das embalagens PET.
Esse "guia rápido" fornece um resumo
indicando alguns fatores que devem ser
considerados para a escolha do PET como
material para a sua embalagem. Ele
também inclui um resumo do nosso atual
portfólio de tecnologias voltadas para o
segmento – destacando o resultado da
nossa atuação vanguardista em prol do
aperfeiçoamento do PET para uso em
embalagens de produtos.

Uma nova
era para as
embalagens PET
Alguns pontos a serem considerados

Os atuais avanços tecnológicos dos aditivos para
polímeros fazem do PET uma solução interessante
como embalagem para uma gama cada
vez maior de produtos dos setores de bebidas,
alimentos e utensílios domésticos.
Proteção do produto
Os sistemasde proteção de produtos totalmente
flexíveis podem atender a uma gama de
produtos com necessidades, design, tamanhos e
espessuras distintas.
Gestão da vida de prateleira
As recentes inovações permitem abordagens
mais sofisticadas, indo muito além da simples
proteção ao produto, permitindo assim a
personalização e o controle da vida de prateleira
de acordo com requisitos extremamente
específicos.
Total Reciclabilidade
Equilibrar a proteção oferecida aos produtos
e a transparência do recipiente de modo a
garantir boa reciclabilidade pode ser uma tarefa
desafiadora. Já existem tecnologias em aditivos
totalmente recicláveis que não influenciam no
processo de reciclabilidade.
Os avançados sistemas de reaquecimento
de preformas (reheat) desenvolvidos pela
ColorMatrix são usados durante o processamento
de PET e também favorecem a reciclabilidade
multi-trip em longo prazo.

Pesos e porções de tamanhos reduzidos
O reduzido peso do PET faz dele uma opção
muito prática e sustentável de material para
embalagens, facilitando seu manuseio e
transporte.
As empresas transformadoras agora podem
reduzir ainda mais o peso dos recipientes
sem comprometer a proteção do produto.
Com isso, é possível obter importantes
reduções nos custos de materiais e
footprint de carbono em toda a cadeia de
abastecimento.
Menos desperdício decorrente de quebras
Em comparação com embalagens de vidro,
o plástico é menos suscetível a quebras,
podendo oferecer mensuráveis economias
decorrentes de quebras.
Eficiência de fabricação
Ao trabalhar em colaboração com
processadores de PET, a ColorMatrix tem
sido capaz de fazer importantes avanços
com as suas formulações, permitindo o
prolongamento dos ciclos, a eliminação dos
desperdícios de produção e a redução dos
requisitos de estoque.

Visto que os proprietários das marcas e os
processadores estão dando crescente
importância à redução do footprint de
carbono, nossas inovações em dispersões
líquidas proporcionam aos fabricantes
consideráveis reduções no consumo de
energia durante o processamento de
embalagem PET.
Garantia regulamentar
O uso de PET em embalagens de bebidas
e alimentos é seguro e estritamente
controlado por uma rede global de
agências reguladoras. Os transformadores
e proprietários de marcas que atuam
diretamente com fornecedores dessa
área têm a garantia de que seus produtos
atenderão todas as regulamentações
cabíveis, onde quer que sejam
comercializados.

Gestão da vida
de prateleira
Alguns pontos a serem considerados

Produtos sensíveis ao oxigênio
A exposição ao oxigênio pode ser
prejudicial para uma grande variedade de
alimentos e bebidas – geralmente sucos
de frutas e vegetais, bebidas alcoólicas,
chás, produtos lácteos e molhos à base de
tomate.
Ao longo do tempo, os produtos sensíveis
ao oxigênio envasados em embalagens
PET podem ser expostos ao oxigênio
diretamente através da parede do
recipiente, da tampa ou até mesmo
em virtude do oxigênio retido na própria
parede do recipiente.
A proteção do produto e a vida de
prateleira podem ser cuidadosamente
controladas com a aplicação adequada
de tecnologias em sequestrantes de
oxigênio.

Produtos carbonatados
Para produtos gasosos e suscetíveis tanto à
entrada de oxigênio como à saída de dióxido
de carbono, como cerveja, a gestão da vida
de prateleira requer um nível adicional de
proteção.
Ao determinar o tipo necessário de barreira de
proteção para o gás, alguns fatores devem ser
considerados:
• Espessura da parede
• Cristalinidade
• Tipo de produto
• Tipo de tampa
• Requisito de vida útil para embalagens vazias
Dependendo dos seus requisitos específicos
para bebidas ou produtos alimentares, é
possível adaptar as avançadas tecnologias da
ColorMatrix no segmento de barreiras protetoras
de gás a fim de oferecer uma solução rentável,
reciclável e fácil de usar.

Fresh Thinking

Soluções em Barreiras de gás da ColorMatrix
Amosorb™

Desempenho

Aplicações Típicas

Amosorb™ 4020

Sequestrante Ativo de O2
- até 6 meses, (300 ml-1L)

Produtos não gaseificados: vinhos, sucos,
produtos lácteos

Amosorb™ 4020E

Sequestrante Ativo de O2
- até 6 meses, (300 ml-1L)

Produtos não gaseificados: vinhos, sucos,
produtos lácteos

Amosorb™ Plus

Sequestrante Ativo de O2 com excelente
transparência - até 6 meses, (300 ml-1L)

Produtos não gaseificados; - vinhos, chás,
sucos, produtos lácteos, alimentos líquidos

Amosorb™ SolO2 - 1

Sequestrante Absorvedor de O2:
Produtos gaseificados, 3-6 meses (1,25-2,5L)

Cerveja gaseificada e bebidas não
gaseificadas - vinhos, sucos, produtos
lácteos

Amosorb™ SolO2 - 2

Avançado Sequestrante de O2 + Barreira
de CO2: pode ser combinado com
colorantes;recipientes >1L, 3-6 meses ou
recipientes <1L, até 3 meses

Não gaseificados de 9-18 meses (<750ml)

• Solução que consiste em um único produto
para uso com qualquer grau de PET, incluindo
PET reciclado.
• Regularidade na eficácia e excelente
desempenho

Bebidas gaseificadas - cerveja

• Carregamento totalmente flexível para uso
personalizado
• De fácil implantação, proporcionando um ingresso
mais rápido no mercado
• Boa transparência e reciclabilidade do recipiente

Clearer Thinking

HyGuard™ O avançado sistema de
controle de oxigênio
HyGuard™

Desempenho

Aplicações Típicas

HyGuard™

Avançado sistema de gestão O2 , total
reciclabilidade
Desempenho > 24 meses, grande variedade
de formatos de embalagens PET

Ampla gama de aplicações no
setor de bebidas e alimentos

A mais recente geração do sistema
catalítico de gestão de oxigênio
oferece novas oportunidades
para vincular o segmento de
embalagens PET a uma gama mais
ampla de aplicações envolvendo
alimentos/bebidas e diversos tipos de
embalagens.

• Hot fill, bocas largas, tampas assépticas
• Recipiente totalmente transparente e
reciclável*
• Redução do peso
• Desempenho totalmente controlável, com
vida de prateleira podendo exceder 24
meses, se necessário.
O *HyGuard™ é a única tecnologia de absorção de
oxigênio aprovada em termos de reciclabilidade pela
Association of Post-consumer plastic Recyclers (APR) e a
European PET Bottle Platform (EPBP).

Isso também pode degradar
alguns corantes.

Barreira de
proteção
contra luz

Alguns pontos a serem considerados
Luz visível e UV podem causar alterações
no sabor, odor e textura de produtos
fotossensíveis embalados em embalagens
PET. Isso, alguns corantes para
produtos plásticos podem sofrer alterações.
Os aditivos de barreira à luz proporcionam uma
barreira de proteção às
cores das embalagens PET e oferecem uma
vida de prateleira prolongada para uma
variada gama de produtos, incluindo alimentos,
bebidas, produtos de higiene pessoal e de uso
doméstico.

Produtos
• Sucos in natura
• Águas minerais aditivadas
• Produtos lácteos
• Cuidados Pessoais
• Cosméticos

• Produtos para uso doméstico

Bright Thinking
Soluções da ColorMatrix de barreias à luz
Ultimate UV

Desempenho

Aplicações Típicas

Ultimate UV 370

Proteção contra radiação UV
até 370nm

Sucos, águas vitaminadas, produtos de
higiene e cuidados pessoais

Ultimate UV 390

Proteção contra radiação UV até
390nm

Sucos, águas vitaminadas, produtos de
higiene e cuidados pessoais

• Proteção UV com boa relação custo

benefício, que permite menos de 10% de
transmissão de luz UV, com emissões de até
395nm

O *Ultimate UV é a única tecnologia de barreira de luz
prestes a ser aprovada em termos de reciclabilidade
pela Association of Post-consumer plastic Recyclers
(APR) e a European PET Bottle Platform (EPBP).

• Excelente transparência, total
reciclabilidade*

Lactra™

Desempenho

Aplicações Típicas

Lactra™ Silk - 1

Alto nível de proteção, acabamento com brilho

Embalagens de produtos farmacêuticos e
lácteos.

Lactra™ Matt - 2

Alto nível de proteção, acabamento fosco

Embalagens de produtos farmacêuticos e
lácteos.

O mais alto nível de proteção

Produtos lácteos, produtos farmacêuticos recipientes monocamada com sleeve.

Barreira à luz de alto desempenho - excelente
equilíbrio de estética e opacidade

Produtos lácteos, farmacêuticos - recipientes
monocamada

Lactra™ XS3

Bloqueio total de luz - utilizado em conjunto
com o Lactra: Silk ou Matt

Produtos lácteos, produtos farmacêuticos recipientes multicamadas

Lactra™ XS4

Bloqueio total de luz quando utilizado em
conjunto com o Lactra™: Silk ou Matt

Produtos lácteos, farmacêuticos - recipientes
over molded

Lactra™ XS1
Lactra™ XS2

• Recipiente branco translúcido com boa estética
• Amplo portifólio de formulações

Redução do
acetaldeído

Alguns pontos a serem considerados

Acetaldeído (AA) pode se formar durante o
processamento do PET devido às elevadas
temperaturas, pressão ou cisalhamento. Ele
também pode se formar em decorrência da
exposição à luz e outras condições ambientais.
O AA pode migrar da parede do recipiente PET para
o produto que, em alguns casos, principalmente em
água mineral, pode gerar um indesejável sabor ou
odor indesejável.
Esses produtos podem se beneficiar dos já
consagrados redutores de Acetaldeído para
eliminar o AA e assegurar a integridade do produto.

Clean Thinking
Soluções ColorMatrix de redutor de AA
TripleA™

Desempenho

Aplicação

TripleA™ -1+

Dispersão; pode ser combinado com
colorantes; redução de até 80% de AA

Águas minerais

TripleA™ -1r

Dispersão; pode ser combinado com
colorantes; redução de até 80% de AA

Águas minerais - para uso com resinas
recicladas

• Redução de até 80% do AA
• Controlável e preciso
• Reciclável
• Reduz os riscos para o produto

Processamento de PET
Alguns pontos a serem considerados

Uma postura mais inteligente no
processamento de PET é capaz de
gerar melhorias significativas para a
produtividade, o consumo de energia e a
qualidade do produto.
Os agentes deslizantes permitem
um deslocamento mais suave e um
processamento mais eficiente de préformas e embalagens PET. Eles também
proporcionam uma redução significativa
no desperdício de produtos.
Os agentes de reheat podem
proporcionar economia de energia
durante o processamento de PET, bem
com uma melhora na reciclabilidade e
transparência da embalagem.
Para melhorar a transparência das
embalagens PET, os toners de resina
neutralizam o amarelamento que pode
ocorrer durante o processamento de
polímeros PET.

Smart Thinking
Soluções da ColorMatrix em
agentes deslizantes
Eze™

Desempenho

Aplicações Típicas

Eze™ Fill-1+

Os agentes de deslizamento reduzem o acúmulo
de material estático durante a pré-forma de PET
e fabricação de recipientes.

Processos de ISBM para recipientes e
Pré-forma PET

Eze™ Fill-2

Os agentes de deslizamento reduzem o acúmulo
de material estático durante a pré-forma de PET
e fabricação de recipientes.

Processos de ISBM para recipientes e
Pré-forma PET

• Redução do desperdício ocasionado por arranhões e manchas
• Processo de desmoldagem mais estável e taxas de processamento mais eficientes

Soluções ColorMatrix de
reaquecimento (reheat)
Joule/SmartHeat

Desempenho

Aplicações Típicas

Joule RBK

Reaquecimento de negro de fumo, custobenefício efetivo, boa transparência.

Resina PET para recipientes de bebidas

Joule RHB

Mais eficiente na redução do amarelamento
b* em até 5 vezes quando comparado aos
produtos concorrentes; permite reciclagem
múltipla de recipientes.

Resina PET para recipientes de bebidas

SmartHeat

Alto desempenho, reaquecimento controlável,
mínimo impacto na transparência.

Pré-forma de PET, especialmente
benéfico para os colorantes

• Economia de energia significativa
• O Joule RHB permite a reciclabilidade multi-trip de longo prazo

Soluções em toners
ColorMatrix
Optica™

Desempenho

Aplicações Típicas

Dispersão PRT Global
Red-2 ou Blue-2
Global PRT Red-2
or Blue-2

Dispersões vermelhas/azuis; controle
aprimorado de cor, manuseio descomplicado,
excelente transparência

Resina PET para recipientes de
bebidas

PRT Global Red-2 ou
Blue-2

Pó seco Vermelho/Azul

Resina PET para recipientes de
bebidas

• Aspecto mais translúcido, límpido e sem aparência opaca
• O formato líquido permite um controle extremamente preciso da cor

Sustainable
Thinking
Para uma crescente gama de produtos da
indústria de embalagens, o PET oferece uma
solução eficiente, leve e durável.
A ColorMatrix continua a desenvolver
soluções inovadoras capazes de auxiliar
ainda mais no processo evolutivo da
sustentabilidade dos plásticos:
Reciclagem de embalagens
• Aprimoramento da transparência
de nossas tecnologias voltadas para a
proteção de produtos
• Avançados agentes de reheat que
favorecem a reciclagem multi-trip

Redução do peso das embalagens
• As mais modernas tecnologias de
barreira de luz e gás permitem a
preservação do produto mesmo nas
embalagens mais finas e compactas
• Com as avançadas formulações é

de longo prazo.

possível proporcionar ao produto

Consumo de Energia

comprometer a reciclabilidade e

• Os mais avançados agentes de reheat e
dispersões da indústria,
capazes de reduzir o consumo de energia
durante o processamento.

proteção de alto desempenho sem
transparência da embalagem.
Desperdício e inventário
• Agentes de processamento que
melhoram a qualidade dos produtos e
reduzem os desperdícios
• Processos de fabricação enxutos,
capazes de tornar a produção e a
compra mais rentáveis.
Uso mais abrangente de RPET
• As tecnologias da ColorMatrix são
elaboradas sempre que possível para
viabilizar uma excelente utilização com
material reciclado pré- e pós-consumo
• A ColorMatrix é membro das organizações
PETCore e APR, defensoras do uso de
plástico sustentável.

Colorful
Thinking
Nem todos os pigmentos líquidos são
os mesmos! Desde a sua vanguarda
no desenvolvimento de dispersões
líquidas de cor na década de
1970, a ColorMatrix tornou-se líder
no desenvolvimento de avançados
colorantes líquidos para materiais
termoplásticos.
Nossos sistemas de colorantes incluem:
• Cores opacas
• Transparentes
• Translúcidas
• Efeitos especiais

Na indústria de embalagens, as tecnologias
podem oferecer importantes vantagens
para transformadores e proprietários de
marcas de produtos que fazem uso de
embalagens PET:
• Formulações totalmente estáveis
que proporcionam mais eficiência ao
processamento de energia
• Dispersões inteligentes que agregam
funcionalidade ao produto
• Sistema de dosagem minucioso, preciso
e estável, que oferece o mínimo de
desperdício
• Transparentes, enxutos e com entregas
pontuais em 99% do tempo
• Mais agilidade no processo de
desenvolvimento de cor e eficiência na
gestão de cores

Como parte da PolyOne
Corporation, nosso portifólio de
cores também auxilia clientes
que precisem de soluções em
Masterbatch sólido.
Solicite mais detalhes.

Pacote
Completo
de Serviços
ColorMatrix
A ColorMatrix oferece assistência
aos clientes através de um pacote
completo de serviços, garantindo um
excelente retorno com as tecnologias de
colorantes e aditivos desenvolvidas pela
empresa.

Rápido desenvolvimento de cores
Agilidade no processo de colormatch,
desenvolvimento e entrega de cores para
permitir um rápido acesso ao mercado.
Sistemas de dosagem
Exclusivos sistemas de dosagens projetados
especificamente para oferecer uma
medição aprimorada das avançadas
tecnologias em colorantes líquidos
ColorMatrix.

Serviços de assistência e consultoria
normativa
Nossa equipe de especialistas em
conformidade normativa internacional
pode oferecer consultoria e fornecer as
documentações necessárias.
Serviços de suporte técnico
Nossa equipe de engenheiros está
localizada globalmente de modo a
fornecer treinamentos completos e suporte
para processos de fabricação.
Relatórios de processo
Consultoria e orientação sobre como
aprimorar a eficiência através do uso de
tecnologias ColorMatrix.

Desenvolvimento
Rapid color
dedevelopment
cor ágil

Sistemas de
dosificação
customizadas

Tecnologias de
colorantes e
aditivos

Relatórios de
processo

Suporte e
documentação
regulatória
Assistência
técnica local
completa

Na ColorMatrix, dedicamos grande parte do
nosso tempo à analise de materiais plásticos;
como facilitar seu processamento, melhorar
seu desempenho, aprimorar sua aparência e
trazer menos consequências para o planeta.
Com uma grande paixão pela inovação e
mais de 40 anos de experiência, nossa postura
vanguardista em termos de especialização em
aditivos para polímeros e colorantes líquidos
vem auxiliando a crescente rede de clientes
da empresa ao redor do mundo na busca por
sucesso e crescimento.

Índice de Iconografia

Disponibilidade
Global
A ColorMatrix fornece formulações
homogêneas aos seus clientes em todo
o mundo. Para localizar o escritório
ColorMatrix mais próximo, acesse:
colormatrix.com/global

www.colormatrix.com
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