Exceed™ XP

when eXtreme Performance matters

Ajude fazendeiros a proteger suas colheitas
usando filme agrícola de desempenho
extremo
Os polímeros de alto desempenho Exceed™ XP
são uma nova referência para soluções para
filmes soprados de menor espessura para uso
agrícola que precisam de desempenho
extremo (eXtreme Performance).
Com essa nova solução, os convertedores
podem produzir filmes agrícolas com
integridade elevada que são extremamente
resistentes a danos e protegem e preservam
colheitas e outros produtos agrícolas.
Atributos entregues

Benefícios derivados e valor potencial

• Extrema resistência
• Excepcional resistência ao
rasgo DM

• Menor risco de desperdício e refugo
• Maior durabilidade
de filmes de menor espessura, para os quais a alta resistência
10 mils/250 μm
ao rasgo DM é muito importante
• Soluções com ótimo custo-benefício envolvendo blendas lineares que são
sinérgicas em relação ao rasgo DM

• Elevada resistência do fundido

• Alta produtividade sem a necessidade de resina de PEBD, que é prejudicial para a
resistência ao rasgo DM/resistência geral
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Tabela 1: Condições de processamento
Die gap

1,5 mm

Diâmetro da matriz

160 mm

BUR

2,5

Produtividade

135 kg/h

Altura da linha de névoa

760 mm

Temperatura do fundido

223°C

Métodos de ensaio baseados em: Resistência ao rasgo
Elmendorf - ASTM D1922

120

140

Figura 1:
O Exceed XP 8656 demonstra extrema
resistência ao rasgo DM em filmes soprados
quando processado com orientação elevada
na máquina – baixa razão de sopro (BUR),
produtividade elevada, baixa altura da linha de
névoa (FLH) e die gap mais amplo. Esse
atributo é demonstrado especificamente em
filmes de menor espessura, o que é uma
característica exclusiva, em comparação com
grades convencionais de polietileno.

10 mils/250 μm

Oportunidades de inovação
O Exceed XP permite que convertedores criem
filmes soprados para uso agrícola completamente
novos ou melhorem os atuais. Além disso, usando
grades com MI 0,5, podem aproveitar as condições
de processamento e a orientação elevada da
máquina para uma resistência excepcional a rasgo
DM.

Figura 2:
Usando blendas lineares com filmes Exceed XP de
menor espessura (25 mícrons, monocamada), é
possível otimizar o dardo, desempenho de rasgo DM
e o custo.
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Integridade do filme agrícola
Com os polímeros de alto desempenho Exceed™
XP, os convertedores podem produzir filmes com
alta resistência ao rasgo DM e resistência geral para
reduzir o risco de desperdício e refugo. O
desempenho extremo de resistência desses
polímeros ajuda a evitar danos no campo e durante
o manuseio a fim de manter a integridade do filme
em aplicações como silagem stretch wrap e mulch.

Otimização do custo
Os convertedores conseguem otimizar as
formulações de filme e utilizar a capacidade de
processamento para gerar soluções com ótimo
custo-benefício. O Exceed XP com índice de fluidez
(MI) 0,5 tem uma alta resistência do fundido com
propriedades mecânicas excepcionais que
possibilitam a máxima produtividade com
desempenho extremo (eXtreme Performance). As
formulações de filme baseadas em Exceed XP
também poderão ser adaptadas com blendas
lineares para otimizar o desempenho e o custo.
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Tabela 2:
Condições de processamento para uma formulação
de filme de menor espessura baseada em Exceed XP
com diferentes níveis de PEBDL C4
Die gap

1,5 mm

Diâmetro da matriz

160 mm

BUR

2,5

Produtividade

135 kg/h

Altura da linha de névoa

710 mm

Temperatura do fundido

223 - 229°C

Métodos de ensaio baseados em: Resistência ao rasgo Elmendorf
- ASTM D1922; Impacto de dardo - ASTM D1709

Grades

Índice de
fluidez
(g/10 min)

Densidade
(g/cm3)

Taxa de fluidez
do fundido
(I21/I2)

Características distintas
do desempenho extremo
(eXtreme Performance)

Exceed XP 8656

0,5

0,916

28-30

• Excepcionais resistência ao rasgo e resistência geral
• Excelente estabilidade do balão

Exceed XP 8358

0,5

0,918

28-30

• Excepcionais resistência ao rasgo, resistência geral e
força de retenção
• Excelente estabilidade do balão

Exceed XP 8318

1,0

0,918

28-30

• Resistência ao rasgo, resistência geral e força de
retenção excelentes
• Excelente capacidade de extrusão do filme

Observações: O Exceed XP 8656 também está disponível com deslizante e antibloqueio.
Métodos de ensaio baseados em: Índice de fluidez e Taxa de fluidez - ASTM D1238; Densidade - Método ExxonMobil
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