
 

• Cartão com PET Metalizado

• Pronto para Impressão

• Excelente lisura

Centro colorido 
em preto ou azul

Camada central
opaca

Cartas de pôquer
Jogos de cartas

• Cartão pronto para jogos de carta com alta opacidade

• Ótimo desempenho no processo de impressão em
 alta velocidade em ambos lados.

• A prova de fraude

Produtos de beleza
Bebidas 
Alimentos
Produtos farmacêuticos
Embalagem para cigarro

BARRIER

COATED

PE Coated

Base de cartão
5-12 Valor do kit

Brilho e Fosco

Alimentos

• Revestido em 1 e 2 lados com barreira PE
 ou PET superior.

• De acordo com regulamentação FDA

• Desenvolvido para a industria alimentícia

• Revestido com barreira anti-gordura

• De acordo com regulamentação FDA

Embalagens para batata 
   frita, frituras, etc
Embalagem para donuts
Embalagem de cachorro-
    quente
Sacos de pipoca

11.0
11.2

ESTRUTURAVISÃO GERAL APLICAÇÃOCARACTERISTICAS E BENEFÍCIOS

Base de cartão

0,5 a 1 milímetro 
de camada de 

polietileno

PET Metalizado

Base de cartão

3 camadas de 
revestimento no topo

5 Camada/Fibra
con centro colorido 

3 camadas de 
revestimento na 

parte de trás

CALIPER PESO BASE

8.1 to 24.2

270
280

180 - 440

Copos de papel
• Livre de alvejante e biodegradável

• Impressão offset e flexografia

• Excelente características de dobra e vinco

• De acordo com regulamentação FDA

77% de Alvura
Hearty

Livre de alvejante

77% de Alvura
Deli
Alto 

rendimento

Alimentos

1 camada de 
revestimento no topo

1 camada de revestimento 
na parte de trás

10.6

11.2

12.2

12.8

13.4

170

180

190

200

210

14.1

15.7

17.3

18.7

18.9

19.7

210

230

245

260

280

295

CARTÕES ESPECIAIS

Disponível em 
todas qualidades 

de cartão.

Disponível em 
todas qualidades 

de cartão.

Disponível em 
todas qualidades 

de cartão.

De acordo com 
a base de cartão

De acordo com 
a base de cartão

3 Camadas/Fibra

1 camada de 
revestimento no topo

1 camada de revestimento 
na parte de trás

3 Camadas/Fibra


