Informação de imprensa
Inovador Ultradur® Barrier garante barreira de oxigênio
para embalagens e cápsulas de café
 Solução em PBT de camada única (moldada por injeção) para
embalagem de alimentos e cosméticos
 Personalização é possível com corantes aprovados para
contato com alimentos
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A BASF está expandindo sua linha de produtos de contato com
alimento da classe de PBT - poli(tereftalato de butileno), com uma
solução superior em relação à transmissão de oxigênio, o Ultradur®
Barrier. Houve um grande interesse quando a BASF apresentou seu
primeiro PBT para cápsulas de café, no final de 2014, já que o
produto oferecia diversas vantagens em comparação às soluções
existentes. Como diferencial, combinava excelentes propriedades de
barreira e preservação do aroma, sem precisar de qualquer
revestimento adicional complexo.
Agora, o inovador Ultradur® Barrier é baseado em um método
totalmente novo que melhora as propriedades de barreira de oxigênio
para peças de parede fina moldadas por injeção, em conformidade
com os regulamentos FC (EU10/2011). Os resultados de diferentes
testes independentes foram iguais: os valores da Taxa de
Transmissão de Oxigênio (OTR) estão abaixo do limite de
quantização, segundo os padrões de teste ISO 15105-2/DIN 533803.
O nome Barrier (barreira) reflete a excelente pontuação nos testes,
onde o valor da OTR (em [cm³/(m² *dia*atm)]) medido ficou abaixo de

BASF S.A
Av. das Nações Unidas, 14.171
São Paulo - Brasil
http://www.basf.com.br
Comunicação Corporativa
Fone: 011 2039 2273

0,10 (medido em amostras de placa de 1mm). Segundo Simon
Kniesel, Desenvolvimento de Produto de Plásticos de Engenharia da
BASF, “o Ultradur Barrier oferece uma qualidade de barreira
inigualável na moldagem de camada única por injeção, superando
até mesmo as soluções PP/EVOH/PP multicamadas usadas para
cápsulas de café. Esse é um grande passo à frente, que permite que
nossos clientes ofereçam soluções de embalagem estanque a
oxigênio para os donos da marca e uma experiência superior de
aroma para os consumidores finais”.
Aplicações alvos: cápsulas de café, embalagem de alimentos e
cosméticos
Além de uma OTR excepcionalmente baixa, o produto oferece boas
propriedades de barreira contra o vapor de água, óleo mineral e
aroma. Também apresenta boas propriedades organolépticas, o que
significa que não afeta o gosto e sabor. Sua resistência química
contra hidrocarbonetos torna o produto atraente para a indústria de
cosméticos. Por ser uma solução de camada única, não precisa de
revestimento adicional ou de embalagem secundária.
No caso de cores diferentes, por exemplo, para indicar claramente os
sabores do café, a divisão BASF Color Solutions oferece lotes
mestres de corante, fabricados especialmente para o material
Ultradur® FC, também com certificados de contato com alimento.
“Os mercados alvos são as indústrias de cápsulas de café, onde
reduzir a transmissão de oxigênio é um requisito importante, assim
como outras indústrias de embalagem de alimentos e a indústria de
cosméticos. Estamos muito animados em conversar com os
especialistas desses setores sobre a aplicação de nosso Ultradur®
Barrier em seus mercados”, afirma Jens Müller, do Marketing de
Segmento para Embalagem na Europa, Oriente Médio e África, na
Divisão de Materiais da Performance da BASF.
Mais informações online: www.ultradur-barrier.basf.com
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