Exceed™ XP

Exceed™

Enable™

Filmes laminados e não laminados
de alto desempenho para congelados
A energia vive aqui™

O portfólio de polietileno (PE) da ExxonMobil, que inclui os polímeros de alto desempenho Exceed™ XP,
Exceed™ e Enable™, permite a produção de filmes laminados e não laminados para congelados com
integridade excepcional que podem resistir a temperaturas muito baixas e, dessa maneira, proporcionar
menos desperdício de alimentos. Esses filmes de alto desempenho para congelados são fáceis de serem
processados e oferecem oportunidades de redução da espessura para soluções mais sustentáveis e rentáveis.

Alta integridade da embalagem a
temperaturas muito baixas
• Excelente desempenho ao impacto de dardo e à
perfuração
• Excelente desempenho da embalagem ao teste
de queda
• Excelente hot-tack

Melhor processabilidade
• Boa extrudabilidade e alta produtividade
• A excelente estabilidade do módulo e do balão
oferece produtividade excepcional

Destaque na gôndola
• Excelentes propriedades óticas
• Bom equilíbrio entre rigidez e resistência
mecânica

Redução de custos e benefícios de
sustentabilidade
• Oportunidades significativas de redução da
espessura
• A alta integridade do filme evita danos à
embalagem, reduzindo o refugo e o desperdício

Oportunidades de inovação
Nosso portfólio de polímeros de alto desempenho permite que os convertedores adaptem a resistência, as capacidades de selagem, a
rigidez e a transparência do filme às necessidades específicas de cada aplicação.
• Exceed XP – when eXtreme Performance matters − oferece uma combinação incomparável de extrema resistência e rigidez, alta
capacidade de selagem e melhor processabilidade.
• O Exceed oferece desempenho superior, proporcionando excelentes propriedades mecânicas e de selagem, combinadas às melhores
propriedades ópticas da categoria.
• O Enable oferece soluções ideais, combinando a excelente processabilidade e a estabilidade do balão com propriedades superiores das
alfa-olefinas (HAO).

Soluções de filmes laminados e
não laminados para congelados
Filme com 3 camadas e 40 µm de polímeros de alto
desempenho Exceed™ XP e Enable™ comparado com filme não
laminado de referência para congelados com 3 camadas e 60
µm com baixo teor de alfa-olefinas
• Oportunidade para redução de até 33% da espessura
• Excelente desempenho no teste de queda da embalagem a
baixas temperaturas
• Excelente desempenho de hot-tack
• Rigidez superior apesar da redução da espessura
• Resistência ao impacto de dardo e brilho aprimorados
• Ótima resistência do fundido para a estabilidade do balão

Referência
60 µm

Solução ExxonMobil
40 µm

Camada de
impressão

C4-PEBD
PEBD

Exceed XP 8784
Enable 2005

Camada Central

C4-PEBD
PEBD

Exceed XP 8784
PEAD

Camada de
selagem

C4-PEBD
Exceed 1018
PEBD

Exceed XP 8784
Enable 2005

C4-PEBD (densidade 0,918 g/cm3, índice de fluidez 1,0 g/10 min); PEBD (densidade 0,923 g/cm3,
índice de fluidez 0,3 g/10 min); PEAD (densidade 0,961 g/cm3, índice de fluidez 0,7 g/10 min)

Brilho
(35 - 65 GU)

16
Resistência ao
impacto de dardo
(0 - 350 g)

Módulo Secante 1%
DM (0 - 250 N)

Queda a -30 °C
(0 - 100%)

Hot-tack
(N) / 30 mm
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* Dados de testes realizados pela ou em nome da ExxonMobil

Filme com 3 camadas e 40 µm de polímeros de alto
desempenho Exceed XP e Enable comparado com filme não
laminado de referência para congelados com 3 camadas e 60
µmrico em alfa-olefinas
• Oportunidade de até 33% de redução da espessura
• Excelente desempenho no teste de queda da embalagem a
baixas temperaturas
• Excelente desempenho de hot-tack
• Rigidez superior apesar da redução da espessura
• Resistência ao impacto de dardo e brilho aprimorados
• Ótima resistência do fundido para a estabilidade do balão

Referência
60 µm

Solução ExxonMobil
40 µm

Camadas
externas

C8-PEBD
PEBD

Exceed XP 8784
Enable 2005

Camada Central

C8-PEBD
PEBD

Exceed XP 8784
PEAD

C8-PEBD (densidade 0,920 g/cm3, índice de fluidez 1,0 g/10 min); PEBD (densidade 0,923 g/cm3,
índice de fluidez 0,3 g/10 min); PEAD (densidade 0,961 g/cm3, índice de fluidez 0,7 g/10 min)

Brilho
(35 - 65 GU)

Resistência ao
impacto de dardo
(0 - 350 g)

Módulo Secante 1%
DM (0 - 250 N)

Queda a -30 °C
(0 - 100%)

Hot-tack
force
N mm
/ 30 mm
(N) / 30

Resistência à
tração DM
(0 - 35 N)
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* Dados de testes realizados pela ou em nome da ExxonMobil

140

150

Filme com 3 camadas e 40 µm de polímeros de alto
desempenho Exceed™ XP e Enable™ comparado com filme não
laminado de referência para congelados com 3 camadas e 50 µm
rico em alfa-olefinas
• Oportunidade de até 20% de redução da espessura
• Excelente desempenho no teste de queda da embalagem a
baixas temperaturas
• Rigidez superior apesar da redução da espessura
• Melhor desempenho ao impacto de dardo
• Ótima resistência do fundido para a estabilidade do balão

Camadas
externas

C8-mLLDPE
PEBD

Exceed XP 8784
Enable 2005

Camada Central

PEMD

Exceed XP 8784
PEAD

Módulo Secante 1%
DM (0 - 250 N)
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Hot-tack
(N) / 30 mm

Resistência ao
impacto de dardo
(0 - 350 g)

Queda a -30 °C
(0 - 100%)

Solução ExxonMobil
40 µm

C8-mPEBD (densidade 0,916 g/cm3, índice de fluidez 1,0 g/10 min); PEBD (densidade 0,923 g/cm3,
índice de fluidez 0,3 g/10 min); PEAD (densidade 0,961 g/cm3, índice de fluidez 0,7 g/10 min); PEMD
(densidade 0,931 g/cm, índice de fluidez 0,2 g/10 min)

Brilho
(35 - 65 GU)

Resistência
à tração DM
(0 - 35 N)

Referência
50 µm
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* Dados de testes realizados pela ou em nome da ExxonMobil

Soluções de filmes laminados
para congelados

Opacidade antes da laminação
(30 - 8%)

Resistência
à tração DM
(0 - 55 N)

Resistência ao
impacto de dardo
(0 - 700 g)

Módulo Secante 1%
DM (0 - 1200 N)

Queda a -30 °C
(0 - 100%)

Referência
60 µm

Solução ExxonMobil
40 µm

Camada de
impressão

C4-PEBD
PEBD

Exceed XP 8784
Enable 2005

Camada Central

C4-PEBD
PEBD

Exceed XP 8784
PEAD

Camada de
selagem

C4-PEBD
PEBD
Exceed 1018

Exceed XP 8784
Enable 2005

C4-PEBD (densidade 0,918 g/cm3, índice de fluidez 1,0 g/10 min); PEBD (densidade 0,923 g/cm3,
índice de fluidez 0,3 g/10 min); PEAD (densidade 0,961 g/cm3, índice de fluidez 0,7 g/10 min). Todas
as propriedades são medidas após a laminação com um OPET de 12 μm, exceto para opacidade.
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7
Hot-tack (N) / 15 mm

Filme laminado para congelados com 3 camadas e 40 µm de
polímeros de alto desempenho Exceed XP e Enable comparado
com filme laminado de referência para congelados com 3
camadas e 60 µm com baixo teor de alfa-olefinas
• Oportunidade para redução de até 33% da espessura
• Mesma resistência mecânica apesar da redução de espessura
• Boa resistência ao dardo e à perfuração
• Desempenho de hot-tack melhorado
• Excelente desempenho no teste de queda da embalagem a
baixas temperaturas
• Ótima resistência do fundido para a estabilidade do balão
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* Dados de testes realizados pela ou em nome da ExxonMobil
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Filme laminado para congelados com 40 µm e 3 camadas
produzido com polímeros de alto desempenho Exceed™ XP
e Enable™ comparado com filme laminado de referência para
congelados com 3 camadas e 60 µm rico em alfa-olefinas
• Oportunidade para redução de até 33% da espessura
• Mesma resistência mecânica apesar da redução de espessura
• Perfuração e tração similares
• Excelente desempenho no teste de queda da embalagem a baixas
temperaturas
• Ótima resistência do fundido para a estabilidade do balão

Referência
60 µm

Solução ExxonMobil
40 µm

Camadas
externas

C8-PEBD
PEBD

Exceed XP 8784
Enable 2005

Camada Central

C8-PEBD
PEBD

Exceed XP 8784
PEAD

C8-PEBD (densidade 0,920 g/cm3, índice de fluidez 1,0 g/10 min); PEBD (densidade 0,923 g/cm3,
índice de fluidez 0,3 g/10 min); PEAD (densidade 0,961 g/cm3, índice de fluidez 0,7 g/10 min). Todas
as propriedades são medidas após a laminação com um OPET de 12 μm, exceto para opacidade.

Opacidade antes da laminação
(30 - 8%)

Resistência
à tração DM
(0 - 55 N)

Resistência ao
impacto de dardo
(0 - 700 g)

Hot-tack (N) / 15 mm
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Módulo Secante 1%
DM (0 - 1200 N)

Queda a -30 °C
(0 - 100%)
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* Dados de testes realizados pela ou em nome da ExxonMobil

Perfuração por agulha
(0 - 6 N)

Filme laminado para congelados com 40 μm e 3 camadas de
polímeros de alto desempenho Exceed XP e Enable comparado
com filme laminado de referência para congelados com 3
camadas e 50 μm rico em alfa-olefinas
• Oportunidade para redução de até 20% da espessura
• Mesma resistência mecânica apesar da redução de espessura
• Desempenho mecânico e de selagem similar
• Bom desempenho no teste de queda da embalagem a baixas
temperaturas
• Ótima resistência do fundido para a estabilidade do balão
Opacidade antes da laminação
(30 - 8%)

Solução ExxonMobil
40 µm

Camadas
externas

C8-mPEBD
PEBD

Exceed XP 8784
Enable 2005

Camada Central

PEMD

Exceed XP 8784
PEAD

C8-mPEBD (densidade 0,916 g/cm3, índice de fluidez 1,0 g/10 min); PEBD (densidade 0,923 g/cm³,
índice de fluidez 0,3 g/10 min); PEAD (densidade 0,961 g/cm3, índice de fluidez 0,7 g/10 min); PEMD
(densidade 0,931 g/cm3, índice de fluidez 0,2 g/10 min). Todas as propriedades são medidas após a
laminação com um OPET de 12 μm, exceto para opacidade.
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Resistência ao
impacto de dardo
(0 - 700 g)

Hot-tack (N) / 15 mm

Resistência
à tração DM
(0 - 55 N)

Referência
50 µm
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Módulo Secante 1%
DM (0 - 1200 N)

Queda a -30 °C
(0 - 100%)

Perfuração por agulha
(0 - 6 N)
* Dados de testes realizados pela ou em nome da ExxonMobil

Polímeros de PE de alto desempenho da ExxonMobil —
para soluções de embalagens sustentáveis

Item de teste

Baseado no método de teste

Tração na ruptura

ASTM D-882

Módulo secante de 1%

ASTM D-882

Resistência ao impacto de dardo

ASTM D-1709

Resistência à perfuração

CEN 14477 ou ASTM D-5748

Hot-tack

ASTM F-1921

Brilho

ASTM D-2457

Opacidade

ASTM D-1003

Queda a -30° C

Método ExxonMobil

©2019 ExxonMobil. ExxonMobil, o logotipo da ExxonMobil, o dispositivo de intertravamento “X” e os outros produtos ou nomes de serviços aqui utilizados são marcas registradas da ExxonMobil, salvo indicação em contrário. Este documento não pode
ser distribuído, exibido, copiado ou alterado sem autorização prévia por escrito da ExxonMobil. Na medida em que a ExxonMobil autorizar distribuir, exibir e/ou copiar este documento, o usuário poderá fazê-lo somente se o conteúdo estiver inalterado e
completo, inclusive todos os cabeçalhos, rodapés, isenções de responsabilidade e outras informações. Não é permitido copiar este documento, nem reproduzi-lo, no todo ou em parte, em um site da internet. A ExxonMobil não garante os valores típicos
(ou outros). Todos os dados incluídos neste documento são baseados na análise de amostras representativas e não no produto real enviado. As informações neste documento se referem somente ao produto ou aos materiais identificados, quando não
estiverem em combinação com quaisquer outros produtos ou materiais. As informações são baseadas nos dados que acreditamos serem confiáveis na data de sua compilação, mas não declaramos, asseguramos nem garantimos de forma alguma, de
forma explícita ou implícita, a comerciabilidade, a adaptação a determinado propósito, a falta de qualquer violação de patente, a adequação, a precisão, a confiabilidade ou a integridade dessas informações ou dos produtos, materiais ou processos descritos.
O usuário é exclusivamente responsável por todas as determinações sobre o uso de materiais ou produtos e quaisquer processos em seus territórios de interesse. Expressamente nos isentamos de qualquer responsabilidade por qualquer perda, dano ou
lesão sofridos, direta ou indiretamente, ou ocorridos como resultado ou relacionados a qualquer pessoa que use ou confie nas informações deste documento. Este documento não constitui um endosso de qualquer produto ou processo que não seja da
ExxonMobil e nos isentamos expressamente de quaisquer implicações em contrário. Os termos “nós”, “nosso(s)/(a/s)”, “ExxonMobil Chemical” e “ExxonMobil” são usados para conveniência e podem incluir uma ou mais unidades da ExxonMobil Chemical
Company, Exxon Mobil Corporation ou quaisquer afiliadas supervisionadas direta ou indiretamente por elas.

Entre em contato conosco para obter mais informações:
exxonmobilchemical.com/pe
E0619-002P51

A energia vive aqui™

