Grupo FR Embalagens apresenta sua linha
de filmes Biodegradáveis compostáveis
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SUSTENTABILIDADE / COMPOSTAGEM
Uma das definições de sustentabilidade é baseada em um princípio simples, tudo o que precisamos para a nossa sobrevivência e bemestar depende, direta ou indiretamente, de nosso ambiente natural. Sustentabilidade cria e mantem as condições em que os seres
humanos e a natureza podem existir em harmonia, permitindo o cumprimento dos requisitos sociais, econômicos e outros das gerações
presentes e futuras.
Dessa forma, espera-se que os mais diversos produtos e os processos para produção desses produtos, atendam às necessidades da
geração atual e das gerações futuras, sempre de uma forma sustentável..
Entre as opções de reaproveitamento dos plásticos biodegradáveis, desde a reciclagem até a incineração para produzir energia, a
compostagem é uma escolha ambientalmente saudável, pois resulta em produtos úteis aplicados na correção do solo.
A compostagem é a degradação aeróbica acelerada da matéria orgânica heterogênea, por uma população microbiana mista, em um
ambiente úmido, quente e sob condições controladas.
A biodegradação de bio plásticos produzira um valioso composto como produto principal, além de agua e dióxido de carbono(C02). O gás
CO2 produzido não contribui para o aumento do efeito estufa, porque ele já faz parte do ciclo biológico do Carbono. Durante o processo
de compostagem ocorre a produção de CO2, agua, compostos inorgânicos e biomassa, numa velocidade próxima a de outros materiais
compostáveis conhecidos, como restos de alimentos, e que não deixam resíduos visíveis, tóxicos ou distinguíveis no meio em que estão.
Quando praticamos a compostagem com nossos biorresiduos, não só proporcionamos a formação de resíduos ecologicamente corretos,
mas também fornecemos mais compostos necessários para manter a produtividade do nosso solo e agricultura sustentável.
‘Compostagem’ se refere ao tratamento de resíduos orgânicos, de origem urbana, industrial, agrícola e florestal.
Trata-se de um processo controlado, em sua maior parte aeróbio, do qual participam diversos microrganismos, e que acontece em 02
etapas. Na primeira etapa do processo aeróbio ocorrem reações bioquímicas oxidativas termofilicas, intensas e predominantes; na
segunda etapa, também denominada maturação, ocorre o processo de formação de humus.
Conforme dito acima, os plásticos compostáveis sofrem degradação por processos biológicos.
O processo de compostagem aeróbia é bastante comum e nos caso dos plásticos, deve seguir as condições impostas pelas normas ASTM
D6 400 nos Estados Unidos ou EN 13432 na Europa.
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REPENSAR AS EMBALAGENS PLÁSTICAS
Um difícil desafio no qual se requer garantir elevada segurança alimentar,
manter inalteradas as propriedades organolepticas e alongar a shelf life dos
alimentos ao mesmo tempo que a embalagem deve simplificar o seu fim de ciclo
útil sem contaminar.
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ALGUMAS APLICAÇÕES DO FILME BIO
COMPOSTÁVEL DA FR EMBALAGENS
.HORTI FRUTI
.SACOS/SACOLAS
.CONFEITARIA/ BALAS/CHOCOLATE
.HIGIENE
.PADARIA
.ALIMENTOS SECOS
.CHÁS
.LEGUMES/VEGETAIS CONGELADOS
.RÓTULOS/ETIQUETAS
.CARNE DEFUMADA
.QUEIJOS/LATICÍNIOS
.SNACKS
.BARRAS DE CEREAIS
.CAFÉ
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O QUE SIGNIFICA EMBALAGEM COMPOSTÁVEL
SEGUNDO NORMA EN 13432
São considerados compostáveis os materiais ou produtos
acabados com capacidade de se biodegradar em condições
controladas (instalações de compostagem) e de atender a
todos os requisitos previstos na norma UNI EN 13432 da
União Europea. Todos os materiais compostáveis são
tambêm biodegradáveis.
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Compostagem industrial vs compostagem domestica
Ambas formas de compostagem criam um produto rico em sustâncias nutritivas ao final
do processo
As ebalagems com a marca de conformidade OK
compost industrial são garantidas como
biodegradáveis em uma instalação de
compostagem industrial. A temperatura de
trabalho é de aproximadamente 55-60 °C e o
tempo de degradação é de 3 meses

Considerado o volume relativamente reduzido dos rejeitos
envolvidos, a temperatura na composteira é claramente
inferior e menos costante, e resulta que a compostagem
em composteira doméstica de jardim é um processo mais
difícil e lento. A temperatura de trabalho é de
aproximadamente 30ºC e o tempo de degradação é
de 6 meses

Todas nossas embalagens bio compostáveis, podem ser descartadas diretamente na lixeira orgânica. Elas não contaminam o meio
ambiente, pois são 100% naturais e se decompõem na natureza com uma ação combinada de oxigênio e água.
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FILME ALTA BARREIRA COMPOSTÁVEL
Filme barreira oxigênio, aromas
e umidade, para pratos prontos.
Descongelável / aquecível em
microondas.
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FILME BIOCOMPOSTÁVEL
Economia circular em ação
Os filmes bio compostáveis do Grupo FR Embalagens foram
concebidos integralmente sob a ótica do conceito de economia
circular (cradle to cradle), onde todas as partes são projetadas com
a intenção de trazê-los de volta ao ciclo biológico, ou seja:
fabricação>>uso>>decomposição>>fabricação.
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Filme bio Compostável -

Atmosfera modificada passiva

Nas embalagens para hortifruti de atmosfera
modificada passiva (AMP) os gases, oxigênio e
dioxido,entram em equilibrio em função de própria
respiração do produto combinado com a
permeabilidade do filme (gerada pela micro
perfuração a laser).
Nesta condição pode-se obter ganho de shelf life do
produto e manutenção da umidade necessária na
embalagem, para que se evite a desidratação do
produto.
Cada filme possui uma permeabilidade específica
direccionada a cada familia de produtos.
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EMBALAGENS INOVADORAS
Uma grande solução: uma nova embalagem para produtos
skin care. Inovador e sustentável, que muda completamente a
ideia do cosmético e do seu uso relativo, com um bem
humorado e inteligente apelo ao formato de saco (poche) de
confeitaria.
"Eco Piping Bag” é realizada em material 100% compostável e
biodegradável (realizado con impressão 3D), e envolto com
uma suave folha carta agradável ao tato.
Sua configuração, além se tratar de um elemento inovador,
reduz drásticamente a
possibilidade de contaminação,
evitando o contato direto dos dedos com o produto na
embalagem.
Por outra parte, o design facilita o total esvaziamento, agindo
contra o desperdiço de produto.
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SACO COMPOSTÁVEL PARA VÁCUO
Impacto ecológico super leve com os sacos bio
compostáveis.
Seguros contra oxigênio e umidade, os sacos a
vácuo sâo apropriados também para embalar
pasteurizados e para congelamento e após o
uso se descartam nos residuos umidos.
Nas embalagens a vácuo podem se conservar
tanto alimentos frescos como pratos já prontos.
Bastam pocos minutos para reencontrar os
mesmos aromas e o gosto do prato apenas
cozinhado.
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CÁPSULAS DE CAFÉ
Primeiro filme biodegradavel compostável
barreira para Nespresso e compatíveis.
Lavazza apresenta as Eco Caps projetadas com
a mesma tecnologia.
E finalmente podemos oferecer diversas
soluções compostáveis de alta barreira de
oxigênio e umidade para todo o mercado do
café.
Produtos da familia:
Nespresso e compatíveis
Dolcegusto
Flowpack para sacos de café e sachês
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FILME BIO COMPOSTÁVEL- Tinta bio compostável para impressão
O grupo FR Embalagens desenvolveu uma parceria colaborativa
para a aplicação de impressão com tintas bio compostável em
seus filmes com a empresa Hubergroup, consolidando
integralmente o projeto no conceito «cradle to cradle» (berço ao
berço).
A Hubergroup possui uma ampla paleta de cores em tintas bio
compostáveis.
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PRODUTOS CONGELADOS
Apresentamos o filme bio
compostável barreirado para
a conservação dos produtos
congelados (no exemplo:
camarões, vongoles e
abobrinhas).
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BEM ESTAR E SUSTENTABILIDADE
O objetivo do Grupo FR Embalagens é desenvolver, em sinergia com as
empresas, produtos de alta qualidade e sustentáveis, tanto no aspecto
nutricional, como nos aspetos ligados à qualidade, segurança de
rastreamento e packaging.
Destacamos uma atenção especial aos clientes com patologias, para os
quais uma nutrição de boa qualidade, pode representar um importante
instrumento terapêutico para promover o bem estar e a saúde.
Tudo isto fornecendo instrumentos que possam explicar, sensibilizar e
ajudar ao consumidor a ter uma melhor educação alimentar e ao mesmo
tempo consumir embalagens sustentáveis.
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