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 O universo das embalagens vai muito 
além do que você imagina e a 
Ahlstrom-Munksjö possui uma linha 
em Embalagens Flexíveis que se 
adequa ao seu produto, tornando a 
vida mais prática, segura e confortável.

Cromopel
35 – 40 (# 23,6 - 27)
Super calandrado (SC)

Papel branco, de alta opacidade, 
desenvolvido para embalagens 
que necessitam de alta qualidade 
na impressão em rotogravura ou 
flexografia. 

Utilizado na confecção de sacos 
alimentícios, embalagens para 
adoçantes, chicletes, refrescos, 
entre outros. É também 
recomendado para laminação e 
revestimentos com parafina e 
vernizes. fibras, (fibre-free pell) 
durante a abertura da 
embalagem.

Cromopel LH
35 – 50 (# 20 – 33,7)
Super calandrado (SC)

Alta lisura, boa opacidade, 
qualidade de impresão roto/flexo, 
boa printabilidade. Certificação 
ISEGA, FDA, CETEA e FSC.

Utilizado na confecção de sacos 
alimentícios. É também 
recomendado para laminação e 
revestimentos com parafina e 
vernizes. 

Formapel
60, 85, 110 (# 40,5 – 57,4 – 74,3)

Super Calandrado (SC)

Possui características de alta 
umidade, antiaderência e 
anticombustão em altas 
temperaturas. 

Indicado para formas flexíveis 
para alimentos, como panetones, 
colombas, bolos, entre outros. 

Conheça as soluções FlexPack da Ahlstrom-Munksjö.



Forropel
56 (# 36,5 – 37,8)
Machine finished (MF)

Papel branco, opaco, acabado 
em máquina, de alta rigidez.

Especialmente indicado com o 
forro para sacos de multifolhados 
ou laminados,destinados a 
embalagens de produtos em pó. 
Não contém alvejante óptico.

Greasepel
56 (# 36,5 – 37,8)
Machine finished (MF)

Papel produzido a partir de 
celulose branqueada de eucalipto, 
opaco, acabado em máquina, 
cuja característica principal 
refere-se à resistência à gorduras, 
óleos e graxas, podendo inclusive 
ser laminado com materiais 
diversos para confecção de 
estruturas compostas que exijam 
repelência à materiais gordurosos. 
Disponível em versões de média 
ou alta resistência. 

Utilizado na confecção de 
diversos tipos de embalagens 
para fast foods, sacos para 
pipoca de microondas, formas, 
entre outros. Disponível em 
versões especiais

Granapel
35, 40 (# 23,7 – 27) 
Super Calandrado (SC)

Papel glassine supercalandrado 
semitransparente, com baixa 
absorção de água. Destaca-se 
pela excelente qualidade de 
superfície. Adequado para 
impressão e laminação em vários 
materiais.

Usado principalmente para 
fabricação de sacolas de 
embalagem, proteção de frutas 
nas árvores e produtos 
alimentícios.

Cromoflex
30 – 50 (# 20 – 33,7)
Machine finished (MF)

Boa opacidade, ótima lisura, 
qualidade de impressão, excelente 
propriedade de laminação em 
filmes ou alumínio. Certificações 
ISEGA, FDA, CETEA e FSC.

Ideal para laminação de 
embalagens de cigarros, 
envoltórios de doces, balas, 
chocolates, etc.

Cromopack
30 – 50 (# 20 – 33,7)
Machine finished (MF)

Resistência a úmido, boa 
capacidade de impressão e 
opacidade. Certificações ISEGA, 
FDA, CETEA e FSC.

Sachês, sacos, pouches e 
embalagens de panificação

Cromopack WS 
30 – 50 (# 20 – 33,7)
Machine finished (MF)

Resistência a úmido, boa 
capacidade de impressão e 
opacidade. Certificações ISEGA, 
FDA, CETEA e FSC.

Recomendação aplicação para 
sachês, sacos, pouches e 
embalagens de tortilhas
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Contate Vendas da Ahlstrom-Munksjö: 
sac.caieiras@ahlstrom-munksjo.com
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Disclaimer: The information supplied in this document is for guidance only and should not be construed as a warranty. All implied warranties are expressly disclaimed, including without limitation 
any warranty of merchantability of fitness for use. All users of the material are responsible for ensuring that it is suitable for their needs, environment and end use. All data is subject to change as 
Ahlstrom-Munksjö deems appropriate.
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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.


