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Embalagens de alta 
performance exigem uma 
barreira bacteriana 
excepcional.



 A indústria médica demanda os mais rigorosos padrões de qualidade e performance 
quando se trata de embalagens para esterilização.

Embalagens produzidas com papéis adequados tem importante papel na prevenção de 
infecções.

Fabricado com fibras virgens, ADCRAFT® BE, foi especialmente desenvolvido para trazer 
segurança nas embalagens de esterilização.

ADCRAFT® BE, apresenta excepcional performance durante a conversão, selagem e 
esterilização de material cirúrgico, atendendo perfeitamente os vários métodos de 
esterilização.

Impresso em flexografia, ADCRAFT® BE, permite perfeita identificação do método de 
esterilização utilizado, e não menos importante, apresenta destacamento livre de fibras, 
(fibre-free pell) durante a abertura da embalagem.

Com ADCRAFT® BE, você está em boas mãos.



Proteção
 Excelente barreira anti-bacteriana.

Excelente compatibilidade
 

ADCRAFT® BE é perfeitamente compatível com métodos 
mais comuns de esterilização, quais sejam, físicos, químicos
ou radiação

Certificações
ADCRAFT® BE é fabricado na Unidade Caieiras
da Ahlstrom-Munksjö e possui certificações:

 ISO 9001:2018
 FSC®
 ABNT NBR 14873 
 ABNT NBR 14990-2

Quais os benefícios do
 Adcraft BE?®

 

de esterilização

Extremamente fácil na
 

Excelente selagem à frio ou à quente permitindo
fácil processabilidade em estruturas papel/papel ou
papel/filme.

selagem e abertura

Alta maquinabilidade
 

Superfície do papel permite excelente printabilidade
bem como maior eficiência nas máquinas de
conversão (poucheiras).

e printabilidade



www.ahlstrom-munksjo.com
 

Contate Vendas da Ahlstrom-Munksjö: 
sac.caieiras@ahlstrom-munksjo.com

www.ahlstrom-munksjo.com
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ENTRE EM CONTATO

 
A Ahlstrom-Munksjö é líder global em materiais à base de fibra,
fornecendo soluções inovadoras e sustentáveis para clientes em
todo o mundo.

Suas opções de produtos incluem papéis especiais para release liners,
embalagens flexíveis, rótulos, acabamento em móveis e decoração,
fins em eletroeletrônicos e outras fibras sintéticas para filtros e materiais
nos mais diversos segmentos como: automobilístico, médico-hospital, de 
embalagens, entre outros.

No Brasil, a empresa opera com três plantas: Caieiras, Jacareí e Louveira, 
todas no estado de São Paulo.


