GUARANTEED
Filmes biodegradáveis para atendimento de pedidos
(EOFM – Biodegradable Order Fulfillment Film) PolyShip™
O filme biodegradável Polyship™ foi projetado especificamente para aplicações de
atendimento de pedidos. O Polyship é feito da mistura única de resinas que
oferecem vedação, resistência e segurança superiores. O acabamento exterior
fosco é ideal para impressão de transferência térmica direta e aplicação de rótulos
adesivos e pode ser pré-impresso em até dez cores para maior atração da marca.
Os sacos Polyship apresentam a tecnologia exclusiva ProGap™ que garante
abertura do saco confiável e firme para melhor produtividade e menos desperdício.
Para melhor firmeza, os sacos são feitos com tecnologia especial de polímero para
reduzir acúmulo de estática. Os sacos Polyship são fabricados com design de perfuração exclusivo que permite a
abertura mais circular e mais ampla para simplificar a carga do produto. Vêm como padrão de fábrica com uma
grande abertura de vedação e as vedações laterais para serviço pesado reforçadas que protegem contra
rompimento durante o carregamento e a perda de produtos em trânsito.
Polyship contém aditivo de uso exclusivo que provoca a biodegradação do polímero de nove meses a cinco
anos, dependendo das condições de exposição. As propriedades de desempenho do material e o prazo de
validade permanecem intactos pois a biodegradação ocorre apenas em contato com material em biodegradação,
como as situações encontradas em aterros sanitários e de compostagem doméstica e comercial.

Benefícios para o usuário

Aplicações comuns

•
•
•
•
•

• Atendimento de bens
de consumo de
substituição rápida
• Atendimento de farmácia
• Atendimento industrial
• Atendimento de novidades
• Atendimento de pedido
de catálogo

•
•
•
•
•

Categorizado como plástico nº 4, mais conveniente para reciclar
Excelente resistência a perfurações
O acúmulo de estática é significativamente reduzido
Capacidade superior de impressão de elementos gráficos
Mistura coextrusada exclusiva que veda melhor e numa variação mais
ampla de temperaturas do que as outras marcas
Forte, durável e opaco para segurança
Totalmente biodegradável, reciclável e ecologicamente seguro
Vedações laterais para serviço pesado reforçadas para maior proteção
do conteúdo
Design ProGap™ patenteado para indexação e abertura garantidas
do saco
Fita bidirecional opcional para devoluções convenientes da mercadoria

MIL

EOFM

2,0
2,5
3,0

Especificações técnicas
Conformidades:
Estampagem por pressão:
Impressão:
Vedação de remate:
Espessura do diâmetro:
Configuração:

USPS T-3204 Rev. D para uso em AFSM 100 (Documentos planos)
sim
sim
sim
2,0, 2,5, 3,0
Autobag e SidePouch com restrições

Dados de desempenho:

Unidades

2,0 MIL EOFM

2,5 MIL EOFM

Dart Impact

g

398

438

3,0 MIL EOFM
480

Elmendorf Tear, MD

g

973

1077

1578

Elmendorf Tear, TD

g

1220

1592

2017

Tensile @ Break, MD

psi

5930

5819

5698

Tensile @ Break, TD

psi

4284

4369

4452

Elongation @ Break, MD

%

615

652

694

Elongation @ Break, TD

%

694

711

720

OTR

cc/100in2/dia

216

198

131

WVTR

g/100in2/dia

0,66

0,48

0,36

O quadro acima reflete valores de dados de teste nominal. Os resultados reais podem flutuar devido à variação inerente ao processo. Os dados
de teste e a espessura do diâmetro refletem apenas o material EOFM. Alguns volumes mínimos para compra podem se aplicar. O aditivo
usado em EOFM foi testado por laboratórios independentes de acordo com métodos padrão de teste aprovados por ASTM, ISO, e outros
corpos de normatização semelhantes, e foi aprovado para comercialização como biodegradável e seguro para o meio ambiente. Este produto
não atende a ASTM D6400 04, que é especificamente para a rotulagem de plásticos destinados a compostagem em instalações de
compostagem aeróbica municipal e industrial.

AUTOMATED PACKAGING SYSTEMS, INC.
10175 Philipp Parkway • Streetsboro, Ohio 44241
Tel: 330-342-2000 • Toll Free: 1-888-AUTOBAG • Fax: 330-342-2400 • www.autobag.br

© 06/14 Automated Packaging Systems
Características, opções e especificações técnicas
sujeitas a mudanças.

