
Polietileno micronizado com tamanhos de partículas específicas para 
cada aplicação, para atender o segmento de rotomoldagem. Disponí-
veis nas cores: natural e preta. Este método de resinas termoplásticas 
micronizadas, permite a produção de peças técnicas com alto nível de 
complexidade,  proporcionando um menor custo em relação aos 
demais processos de transformação. Permitindo possibilidades de 
peças volumosas somadas com benefícios de fabricação. Suas princi-
pais áreas de aplicações são: Indústria, comércio e bens de consumo.

Micronized polyethylene with specific particle sizes for each applica-
tion, to meet the rotational molding segment, available in natural 
colors: black, colored and composite colors. It is the method of trans-
formation of this thermoplastic, which allows the production of techni-
cal parts with a high level of complexity, providing a lower cost in rela-
tion to other transformation processes. Allowing possibilities for bulky 
parts combined with manufacturing benefits. Its main application areas 
are: Industry, Commerce and consumer goods.

Nossa linha de produtos oferece ao mercado resinas
micronizadas, desenvolvidas para o processo de
rotomoldagem, nossos produtos produzidos a partir de 
resinas de PEAD/PEBDL, são aditivadas com antioxidantes, 
que evitam a degradação térmica da peça durante o
processamento e adtivação contra raios UV. 

Our product line offers the market micronized resins,
developed for the process of Rotomolding, our productspro-
duced from HDPE / LLDPE resins, are added with antioxi-
dants, which prevent the thermal degradation of the part 
during processing and additives against UV rays. 

APLICAÇÃO/ APPLICATION

Caixas
Boxes Kayaks Toys Agribusiness

Maritime Signaling

Caiaques Sinalização
Maritima

Brinquedos Agronegócios

Aditivos: 
UV: Garantindo a proteção UV8 / Antioxidantes: Evita a degradação térmica durante o processamento
UV: Ensuring UV8 protection  / Antioxidants: Prevents thermal degradation during processing
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