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DESIGN & DESENVOLVIMENTO
BASEADOS EM SOLUÇÕES

PRODUCT CARE
A divisão Product Care da Sealed Air resolve os 
mais exigentes problemas de embalagem de proteção 
recorrendo a soluções práticas, tecnologicamente 
avançadas e personalizadas para cada aplicação. 
Empregamos os nossos conhecimentos especializados 
para maximizar o desempenho e a eficiência das soluções 
de embalagem de proteção, reduzindo a quantidade de 
energia e matérias-primas necessárias para proteger os 
produtos e bens em toda a cadeia logística. 

SOLUÇÕES DE CLASSE MUNDIAL
Como líder e inovador reconhecido no campo da 
embalagem de proteção, a Sealed Air cria, na sua rede 
mundial de Centros de Design de Embalagem, designs 
e soluções práticas para os mais difíceis desafios de 
embalagem de proteção. 

Os nossos peritos em embalagem, altamente qualificados 
e experientes, irão trabalhar consigo para desenvolver 
uma solução que vá ao encontro da sua necessidade 
de embalagem e, em seguida, testar e verificar o seu 
desempenho.

Basta que nos solicite. Para nós, faz parte do serviço!

ANÁLISE DO
VALOR TOTAL

DE EMBALAGEM

Proteção

Danos
Stock
Envio

Trabalho/tempo

OtimizaMinimiza

A NOSSA ABORDAGEM PARA UMA 
SOLUÇÃO EFICAZ E SUSTENTÁVEL
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Soluções sustentáveis
para qualquer aplicação

EMBALAGEM COM BOLHA DE AR
Material de amortecimento AirCap®, com barreira de 
selagem, ideal para proteção de superfícies, envolvimento, 
amortecimento e preenchimento.

AirCap®, a nossa bolha de ar de alta qualidade, é fabricada 
com uma camada de barreira de selagem estanque, que 
retém o ar e mantém a sua capacidade de proteção por mais 
tempo, tornando-a num produto altamente reutilizável e 
reduzindo a quantidade de material necessária para garantir 
uma boa protecção.

Produtos da Gama

● AirCap®

● BubbleGuardTM

● Anti-Static AirCap®

● BubbleMaskTM

● BubblePakTM

● Reflectix®
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Um membro da família

ENVELOPES DE PROTEÇÃO
Mail Lite® – a gama mais vasta de envelopes acolchoados, 
para responder a qualquer tipo de aplicação.

Concebidos para reduzir os custos de envio e manipulação, 
os envelopes Mail Lite® fornecem uma excelente proteção 
para uma ampla variedade de itens e são a alternativa ideal às 
pequenas caixas de cartão ou outros materiais.

Mail Lite® é o envelope de eleição para o envio de pequenas 
encomendas há mais de 40 anos.

Produtos da Gama

● Mail Lite® Branco

● Mail Lite® Dourado

● Mail Lite® Plus

● Mail Lite Tuff® acolchoado

● Mail Lite® acolchoado 

A diferença 
está na barreira

Barreira de 
selagem do ar

Perda de ar

AirCap®

A diferença está 
na barreira

Mantém a espessura de amortecimento

Bolha sem barreira

Perde a espessura de proteção
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EMBALAGEM INSUFLÁVEL PARA 
PREENCHIMENTO DE ESPAÇOS
Sistemas que oferecem soluções imediatas e rentáveis, para 
o preenchimento de espaços, proporcionando uma proteção 
e bloqueio excelentes, ao mesmo tempo que reduzem os 
custos em material de embalagem.

Os materiais de preenchimento Fill-Air® são insuflados no 
local e podem ser produzidos numa vasta gama de tamanhos. 
Um metro cúbico de bolsas insufladas, quando esvaziado, 
perde 99,3% do seu volume.

Versáteis, flexíveis e fáceis de utilizar, os sistemas Fill-Air® 
aumentam a produtividade das sua embalagem e estão 
disponíveis em opções para montagem em linha ou estação 
de trabalho independente. 

Sistemas da Gama

● Fill-Air RocketTM

● Fill-Air® RF

● WonderfilTM Wrap

● Quick Shot®

● Jet Stream®

● Disponível uma vasta 
gama de filmes e bolsas

PROTEÇÃO INSUFLÁVEL
Um sistema de amortecimento insuflável, versátil e 
rentável, adaptável a várias aplicações, mesmo nas 
operações de embalagem mais exigentes. A proteção 
insuflável personalizada que se adequa à sua aplicação.

Com o toque num botão, o sistema de embalagem NewAir 
I.B.® Express insufla e dispensa, quando e onde necessitar, 
material de amortecimento com filme com barreira de 
selagem, pronto a usar. Concebido para resistir aos maiores 
desafios das cadeias logísticas atuais, o material NewAir 
I.B.® Express mantém as suas excelentes propriedades de 
amortecimento ao longo de todo o ciclo de envio. 

Um único rolo de material pode produzir até 456 m² de 
amortecimento insuflável, libertando espaço de armazém 
valioso e poupando em custos de transporte.

Sistemas da Gama

● NewAir I.B.® Express 

● Jet Stream®

● Disponível uma vasta 
gama de filmes 

Polietileno

Polietileno
Ar

NewAir I.B.® Material

Camada de retenção de ar

Barreira de 
selagem de ar

Barreira de 
selagem de ar

Barreira de 
selagem de ar

Sem barreira de 
selagem de ar.
Barreira de 

selagem
Ar

Perda de ar Perda de ar

Perda de ar Perda de ar Perda de ar

Material concorrente
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EMBALAGEM COM ESPUMA
Proteção superior de produtos contra choque e vibração 
durante todo o processo de envio e manuseamento, para 
produtos de praticamente qualquer tamanho, forma ou peso.

Instapak® espuma direta: uma proteção de espuma 
expansível que irá rodear o seu produto para garantir, 
instantaneamente, o amortecimento, preenchimento ou 
bloqueio necessários. 

Instapak® pré-moldado: embala a mesma peça ou produto 
repetidamente? A nossa variedade de equipamentos 
de moldes permite o fabrico no local de embalagens 
consistentemente idênticas em formas e dimensões. 

Tubos de Espuma Contínuos: utilize uma sequência de 
tubos de espuma contínuos para envolver o produto em 
espuma Instapak® de alta proteção ou séries de tubos para 
criar bases planas eficazes.

As capacidades únicas de amortecimento da espuma 
Instapak® permitem embalar o seu produto com um mínimo 
de material, reduzindo o tamanho e o peso da embalagem, 
sem comprometer a proteção do produto.

A Sealed Air reconheceu 
sempre a importância 
da nossa relação com o 
ambiente

1 carregamento de espuma 
líquida Instapak® InstafillTM = 
31 carregamentos de 
embalagem convencional

Sistemas da gama

● Instapak Complete®

● SpeedyPacker®

● Instapacker® Tabletop

● Instapak® Quick RT®

● Instapak Quick Tuff RT®

● Instapak® 901

● Instapak® Simple™

Soluções sustentáveis
para qualquer aplicação
Proteção de superfície  |  Preenchimento  |  Amortecimento  |  Bloqueio e Fixação
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ESPUMAS DE POLIETILENO
As nossas espumas de polietileno permitem soluções de 
amortecimento de alto desempenho, bloqueio, fixação e 
proteção de superfície a inúmeras indústrias, tanto para 
aplicações de embalagem como para não-embalagem.

Estamos empenhados em aumentar a sustentabilidade ao 
melhorar o desempenho dos nossos produtos de PE e ao 
aumentar o conteúdo de matéria-prima reciclada, reduzindo 
assim a utilização dos recursos naturais necessários para o 
seu fabrico.

Produtos da Gama

● Cell-Aire®

● Ethafoam ®

● Stratocell®

● Espuma de absorção 
acústica Stratocell ®

Whisper ®

SISTEMAS AUTOMÁTICOS
Uma gama de equipamento automatizados, concebidos para 
operações de embalagem de alto volume e rapidez.

Reduzem drasticamente o tempo de preparação e colocação 
da embalagem, reduzem ao mínimo a necessidade de 
interação do operador e, em simultâneo, aumentam a 
produção.

Não importa qual o desafio, os nossos sistemas automáticos 
estarão à altura.

Sistemas da gama

● Sistema automático de preenchimento de espaços 
Rapid Fill®

● Sistema automático de espuma expansível Instapak  Imold®

implementar a melhor 
solução para as suas 

necessidades 
específicas

orçamentar e 
avaliar, conceber, 
especialistas irão 

Os nossos 
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SISTEMAS DE PAPEL
O líder mundial em embalagem industrial, aplica os seus 
princípios de concepção e fabrico para criar soluções de 
embalagem de protecção com papel.

Os produtos de papel da Sealed Air são feitos com materiais 
100% reciclados para ajudar a minimizar o seu impacto 
ambiental. Adicionalmente, são igualmente 100% recicláveis e 
todos os resíduos de produção são reaproveitados.

Sistemas da gama

● Sistema de 
amortecimento com papel 
PackTiger® RS

● Sistema de 
preenchimento com papel 
FasFil®

● Sistema de 
preenchimento com papel 
FasFil EZ ®

EMBALAGENS DE SUSPENSÃO/
RETENÇÃO
A embalagem Korrvu® é um produto altamente 
personalizável que utiliza um filme altamente resistente e 
flexível para envolver os produtos a proteger, garantindo 
assim a proteção durante o transporte e manipulação.

Suspenda os seus produtos frágeis longe do impacto, no centro 
da caixa, com uma das nossas embalagens de suspensão 
Korrvu® ou utilize as embalagens de retenção Korrvu® para 
uma proteção de bloqueio e suporte mais económica.

As embalagens Korrvu® são enviadas em plano e montadas no 
local, quando for necessário. Cada modelo pode ser reutilizado 
facilmente e são produzidos com fibras de celulose recicláveis, 
pelo que é facilmente reciclado em conjunto com as caixas de 
cartão comuns.

Produtos da Gama

● Suspensão Korrvu®

● Retenção Korrvu®

● Híbrido Korrvu®

● Anticorrosão Korrvu®

● Tecnologia diamante 
Korrvu ®

● Tekkvu TM

Soluções sustentáveis
para qualquer aplicação
Proteção de superfície  |  Preenchimento  |  Amortecimento  |  Bloqueio e Fixação
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EMBALAGEM RETRÁTIL
A Sealed Air é o seu fornecedor de soluções 
completas de filmes retrácteis de alta performance.

Desde pizas congeladas, livros, ou quaisquer outros 
produtos, os filmes retrácteis Cryovac® possibilitam 
soluções personalizadas para satisfazer todas as 
necessidades de embalagem, sejam elas ligeiras ou de 
alta-resistência.

Com tecnologia de vanguarda para a coextrusão de 
microcamadas, os filmes Cryovac® contribuem para 
reduzir os desperdícios de embalagem através de 
materiais mais finos mas mais fortes e para melhorar a 
apresentação e a proteção dos produtos.

Funcionalidades e benefícios

Forte e duradouro - Brilhante e atrativo - Macio e apelativo
Limpo e seguro - Transparente e vistoso - Versátil e fiável

Produtos da Gama

● Filmes Cryovac® CT

● Filmes retrácteis Opti®

Soluções 
personalizadas 

disponíveis
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A Sealed Air é o líder na 
proteção do que é importante

Fornecemos soluções de 
proteção que funcionam 
desde a fábrica até à porta 
do cliente. 

● Operações em 62 países 
● Distribuição em 175 países 
● 138 instalações fabris
● 29 Centros de Design de Embalagem
● Mais de 500 cientistas e engenheiros
● 4.900 patentes
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“Ajudamos os nossos clientes a vencer nos seus negócios, 
ao minimizar os danos nos seus produtos e ao aumentar a 
eficiência da suas operações, graças a soluções de embalagem 
personalizadas e sustentáveis.”

Gerd Wichmann,  
Vice-presidente e diretor geral da Europa,  

Divisão Product Care



ABORDAGEM SMARTLIFE™
A nossa abordagem multifacetada SmartLife™ 
destina-se a aumentar a sensibilização para 
soluções de embalagem sustentáveis e 
impulsionar a missão de sustentabilidade 
da própria Sealed Air, em linha com a 
estratégia global da empresa.

A Sealed Air está empenhada em ajudar 
todos os seus parceiros a compreender 
os beneficios e impactos ambientais 
das suas soluções para embalagem.

A nossa abordagem SmartLife™, 
em conjunto com os valores 
da Sealed Air — liderança, 
confiança, respeito e integridade 
— proporciona a base sobre 
a qual toda a actividade da 
empresa é levada a cabo.
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Embalsantos - Soluções de Embalagem
Rua 25 Abril, Pavilhão 7, 2445-413 Pataias - Gare

t. 244 589 320     f. 244 580 546
geral@embalsantos.pt
www.embalsantos.pt

Representante Oficial


