
...para a economia circular

NOV
O

re c i c l a

d
o

à
ba
se

de plantas



Descubra a eFAN (environmentally friendly) uma nova
opção de embalagens da Viscofan focadas em melhorar 

a sustentabilidade da nossa economia circular. 
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Esta inovadora abordagem integra as embalagens fabricadas com polímeros 

plásticos no novo modelo de economia circular, para reduzir a quantidade de re-

cursos fósseis necessários na fabricação de novos produtos e o desperdício gerado.

Avança do modelo de economia linear para um modelo mais eficiente, em que os 

recursos são mantidos no ciclo produtivo durante o maior tempo possível, con-

servando seu valor e sua vida útil.

Embalagens monocamada ou multicamada de excelente rendimento, elaboradas 

com uma proporção de matérias-primas renováveis de origem biológica:

ü Representam uma alternativa às embalagens plásticas convencionais de origem 

100% fóssil. Alguns componentes das resinas de origem fóssil são substituídos 

por materiais provenientes de fontes renováveis. 

ü Uma quantidade definida da composição da embalagem é de origem biológica. 

ü Reduzem as emissões de gases de efeito estufa e impressão de carbono e estão 

corroboradas pelo método de Balanço de Massa certificado pela ISCC*.

ü Diferentes opções de impressão. 

Uma família inovadora de embalagens monocamadas ou multicamadas,  

fabricadas com uma porcentagem de matéria-prima reciclada:

ü Não são desenvolvidas com plásticos reciclados mecanicamente.

ü Os descartes de plástico pós-consumo transformam-se em matérias-primas de grau 

virgem por meio de um processo avançado de reciclagem química.

ü Uma alta porcentagem dos polímeros utilizados vêm de plástico reciclado por meio 

do método de Balanço de Massa, certificado pela ISCC.

ü Contribuímos com a transição da economia linear com embalagens plásticas de 

origem fóssil para a economia circular com um aumento dos materiais reciclados. 

ü Diferentes opções de impressão. 

C O N S U

M
O

    
    PRODUÇÃO

      
   

 R
EC

IC
LA

N
D

O

Entre as opções da Viscofan eFAN, temos duas linhas de produto:  Chemically Recycled e Plant Based. 

Plant Based

Chemically Recycled

Mesma funcionalidade com maior sustentabilidade. 

*ISCC Certificado na planta de produção Viscofan CZ.



é sua melhor opção em um mundo cada vez mais comprometido 

com a economia circular, uma vez que:

www.viscofan.com

Quer ser nosso parceiro em 
economia circular?

Permite a reciclagem de resíduos plásticos que antes eram incinerados 
ou terminavam no lixo.

Tem a mesma funcionalidade das embalagens de origem fóssil.

Reduz de forma significativa a pegada de carbono das embalagens de embutidos
ao usar materiais de origem biológica.

Ajuda a alcançar seus objetivos de sustentabilidade e a satisfazer 
a demanda do uso de produtos reciclados.


