
GUIA DE MATERIAIS
Este guia permitirá que você selecione o material 
mais adequado para a necessidade do seu produto.

www.promacor.uy

O polipropileno é altamente resistente ao calor, gorduras, açúcar 
e ácidos. Suas principais vantagens são resistência termica, 
impacto, durabilidade e flexibilidade, sendo ideal para 
aquecimento por microondas atingendo alimnetos até 100 ° C.

Um material forte, rígido e brilhante com excelente clareza 
(BOPS). Sua principal Vantagem é a resistência a baixas 
temperaturas, permitindo congelar alinentos até -30 ° C.

PET é a abreviação de polietileno tereftalato. O PET e recomendado 
principalemte para aplicações frias. Os Embalagem PET oferecen 
excelentes propriedades de barreira, clareza, resistência à ruptura 
e um acabamento de alto brilho pra uma exibição excepcional. 
O PET é o material certo para a atração de clientes na gôndola.

Suporta altas temperaturas e oferece diferenciação
É um material leve, bom condutor de calor permitindo que seja 
utilizado em fornos convencionais até uma temperatura de 250 ° C. 
Os productos embalados em bandeja de aluminio expressam 
elegância e diferenciação.

Este material possui um revestimento de polietileno no seu interior 
que o torna impermeável a substâncias líquidas frias e quentes . 
Sua principal vantagem é personalizado através da impressão 
de marcas, logotipos, fotos, desenhos variados, tornando a 
embalagem mais atraente para o consumidor. 
Tem apresentações para conteúdos quentes e frios
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Ótima performance a altas temperaturas

Boa apresentação e desempenho

Grande atração para aplicações frias

Suporta altas temperaturas 
e oferece diferenciação 

Vida e cor em seus embalagems



GUIA DE MATERIAIS
Tabela de diretrizes gerais.
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MATERIAL

DURABILIDADE
RIGIDEZ
PROPRIEDADES DE BARREIRA
RESISTÊNCIA A GORDURAS
ÁCIDOS, AÇÚCAR, 
ISOLAMENTO
RESISTÊNCIA A CORTES
TRANSPARÊNCIA

IMPACTO AMBIENTAL

USOS
ALIMENTOS FRIOS
ALIMENTOS CALIENTE
SOPAS
FRITOS
SALADAS
SANDUÍCHES
MOLHOS
PADARIA / PASTELARIA
FRUTAS

0°C / 100°C

POLIPROPILENO

APTO PARA:
• CALOR

EM MICROONDAS
• REFRIGERAÇÃO

-20°C / 60°C

APTO PARA:
• REFRIGERAÇÃO

-20°C / 40°C

PET

APTO PARA:

• REFRIGERAÇÃO

NÃO APTO PARA:

• CONTEÚDO

QUENTE

-30°C / 250°C

ALUMINIO

APTO PARA:

• REFRIGERAÇÃO
• CONGELAMENTO

• FORNO

CONVENCIONAL

n/a*

0°C / 80°C

n/a*

Estas são diretrizes gerais para aplicações comuns, não é um substituto para testes de produtos sob condições específicas..

*n/a: não se aplica   

RECICLÁVEL RECICLÁVEL

Recomendável Aplicavél Não apto

CODIGO
RECICLÁVEL # 5"

CODIGO
RECICLÁVEL  #6

6
-30°C / 60°C

APTO PARA:
• CONGELAMENTO

CODIGO
RECICLÁVEL #6

CODIGO
RECICLÁVEL #1

-30°C / 40°C

n/a*

RECICLÁVEL

POLIESTIRENO
RIGIDO

ISOPOR POLIPAPEL
CONTEÚDO FRIO

POLIPAPEL
CONTEÚDO QUENTE 
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