RELEASE APAS 2019
A EXTRUSA-PACK se dedica em produzir qualidade e inovação, fornecendo sacos e sacolas
plásticas voltadas para o consumidor final, redes supermercadistas e varejista em geral.
Atualmente conta com 6 plantas fabris no Brasil e no exterior. A empresa trabalha com o selo
verde I'm green™ da Braskem, além de fazer parte do Programa de Qualidade e Consumo
Responsável e possuir a certificação ABNT NBR ISO 9001:2008.
Na feira APAS destaca quatro lançamentos de produtos para a linha sustentável, oferecendo
ao consumidor final e para os pontos de venda, soluções com o menor impacto para o meio
ambiente:
SACOLAS BIOPLÁSTICAS – Atende as normas legais da prefeitura de São Paulo e agora também
do Rio de Janeiro. Produzidas com 51% do polietileno verde I'm green™ da Braskem, o produto
é certificado pela ABNT e tem o laudo do laboratório Beta, dos EUA.
Produto reciclável e que mantém o CO2 capturado durante todo o processo.

BOBINA FUNDO ESTRELA – Desenvolvido do polietileno verde I'm green™ da Braskem, conta
com 51% de matéria prima de fonte renovável – O etanol, extraído da cana-de-açúcar. Sua
produção tem um menor impacto na cadeia produtiva e na geração de CO2, sendo um
material reciclável e de matéria prima nacional. Pode ser usado no setor de hortifruti dos
supermercados.
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TOP LIXO – Linha de sacos para lixo, disponíveis em 4 tamanhos. Os produtos são fabricados
utilizando o polietileno verde I'm green™ da Braskem que conta com 51% de matéria prima de
fonte renovável, a cana-de-açúcar. Sua produção tem um menor impacto na cadeia produtiva,
minimizando as emissões dos gases do efeito estufa e o CO2 capturado permanece fixado no
material até o fim do seu ciclo de vida.

BIOBAGS – Linha de sacos para lixo reciclado e biodegradável - Desenvolvido para limpeza
geral conta com 4 tamanhos diferentes. Um produto que se decompõe no meio ambiente,
graças a sua tecnologia oxi biodegradável.

EXTRUSA-PACK – PRODUTOS PENSADOS PARA O FUTURO.
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