
Dados de desempenho: Unidades 2,0 MIL OFM 2,5 MIL OFM 3,0 MIL OFM

Dart Impact g 398 438 480

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 filme para mala postal Polyship™ foi projetado especificamente para aplicações de
atendimento de pedidos. Este filme coextrusado é feito da mistura exclusiva 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.

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, também, com design de perfuração exclusivo que
permite a abertura mais circular e mais ampla para facilitar a carga do produto. Vêm também como padrão de
fábrica com as vedações laterais reforçadas para serviço pesado que protegem contra rompimento durante o
carregamento e a perda de produtos em trânsito.

Os sacos Polyship estão disponíveis numa variedade de tamanhos e podem ser pré-impressos com
elementos gráficos e textos de alta resolução para familiarização com a marca. Entre as características opcionais
estão perfurações de fácil corte e fita bidirecional para devoluções convenientes de mercadoria. Polyship
biodegradável EarthAware™ está disponível também como uma opção mais ecologicamente responsável. Os
sacos em rolos Autobag® e os sacos em caixa SidePouch® autênticos são compatíveis com o sistema e podem
ser processados em todos os equipamentos de ensacamento dos Automated Packaging Systems.
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• Categorizado como plástico n° 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

• 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

Benefícios para o usuário

Especificações técnicas

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 OFM. Alguns volumes mínimos para compra podem se aplicar.

Filmes para atendimento de pedidos 
(OFM – Order Fulfillment Film) PolyShip™

Aplicações comuns
• Atendimento de bens 

de consumo de 
substituição rápida

• Atendimento de farmácia

• Atendimento industrial

• Atendimento de novidades

• Atendimento de pedido 
de catálogo

Conformidades: USPS T-3204 Rev. D para uso em AFSM 100 (Documentos planos)
Estampagem por pressão: sim
Impressão: sim
Vedação de remate: sim
Espessura do diâmetro: 2,0, 2,5, 3,0
Configuração: Autobag e SidePouch com restrições

GUARANTEED


