
www.krehalon.com

A Krehalon é a fabricante e distribuidora de produtos de alta qualidade, 
como filmes de barreira encolhíveis e não encolhíves, sacos e tripas para 

a indústria de alimentos frescos.

Com mais de 40 anos de experiência, o nosso nível profundo de 
experiência em embalagens de barreira encolhíveis é inigualável, o 
que nos permite fornecer soluções inovadoras e automatizadas de 

apresentação de produtos, que ajudam os nossos clientes a reduzir os 
custos e a maximizar a vida útil e o apelo visual.

A nossa abordagem de especialistas para soluções de produção e 
automação, embalagem e apresentação, literalmente nos faz sobressair.

Focamos nas eficiências operacionais sustentáveis e ganhos comerciais 
de longo prazo para os nossos clientes.

É por isso que fazer parceria conosco comprovadamente assegura 
ganhos comerciais sustentáveis e a longo prazo para os nossos clientes.

Selo de qualidade

Krehalon é o selo de qualidade 
na indústria de embalagens de 

alimentos frescos.
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Sacos de barreira encolhíveis para aplicações padrão, aplicações 
que exigem alta resistência mecânica e de cozimento
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SACOS ENCOLHÍVEIS 
ML40 DA KREHALON 

Os ML40 da Krehalon são sacos de barreira encolhíveis e 
multicamadas concebidos com uma tecnologia patenteada 
inovadora.

A sua estrutura oferece uma combinação única de barreira a 
gases e umidade com superior resistência mecânica, elevada 
transparência e superior soldabilidade para operação em 
vários sistemas de acondicionamento a vácuo. A sua estrutura 
patenteada agrega vários benefícios significativos às equipes de 
produção e comercialização na indústria de alimentos.

Tipos

Preserving Quality Together

Os sacos ML40 estão disponíveis em uma 
ampla gama de tipos e espessuras:

•  O ML40-G é o nosso saco encolhível 
padrão de 40 µm para todas as aplicações 
de uso geral

•  O ML40-I é um saco encolhível de 50 µm 
para aplicações que exigem resistência 
mecânica média, como queijo duro e carne 
seca ou carne cozida

•  O ML40-MK é um saco encolhível de 70 
µm para aplicações que exigem resistência 
mecânica média, como queijo duro e carne 
seca ou carne cozida e carne com osso

•  O ML40-MU é um saco encolhível de 
90 µm para aplicações que exigem alta 
resistência mecânica, como grandes carnes 
cozidas duras e carnes com osso

•  O ML40-MX é um saco encolhível de 110 
µm para aplicações que exigem altíssima 
resistência mecânica, como grandes carnes 
com osso

•  O MLF40/45 é um saco de barreira de gás 
modificado para queijo e outros produtos 
que requerem liberação de baixa a alta de 
gás CO2

www.krehalon.com

Ambientalmente responsável

A nossa tecnologia patenteada de filme sem cloro pode 
proporcionar significativas economias de espessura do 
material em relação à concorrência.

Impressão e coloração

Com a nossa máquina impressora flexográfica de 10 cores e 
departamentos internos de confecção de chapas e design, temos total 
controle sobre cada etapa do processo de impressão, garantindo assim 
uma excelente qualidade e flexibilidade de impressão.

Os sacos ML40 estão disponíveis no formato transparente e também em 
uma vasta gama de cores pigmentadas.

O nosso desempenho em embalagens dá ao seu produto de marca uma 
aparência notável.

É por isso que fazer parceria com a Krehalon comprovadamente 
assegura ganhos comerciais sustentáveis e a longo prazo.

CARACTERÍSTICAS 
E VANTAGENS

Excelente sobreposição 
e soldabilidade
Os materiais patenteados inovadores do 
ML40 da Krehalon proporcionam uma grande 
variedade de selagens, permitindo selagens 
fortes em todos os ambientes e podendo ser 
sobrepostos na câmara de vácuo sem grudar 
uns nos outros, aumentando o resultado da 
produção de forma significativa.

Alta resistência mecânica
A estrutura inovadora do ML40 da Krehalon 
fornece proteção contra perfurações para 
várias aplicações que exigem alta resistência 
mecânica.

Transparência e brilho
O ML40 da Krehalon pode proteger e exibir 
as vantagens de seus produtos com uma 
segunda pele cristalina.

Redução de custos
As vantagens acima resultam em menos 
perdas de vácuo, maior produção e maior 
apelo do produto.

O THM é um saco encolhível multicamadas para 
cozimento nas aplicações de carnes cozidas:

•  O THM-P é usado para aplicações de cozimento 
interno, quando o saco precisa ser retirado após 
o cozimento ou usado para pasteurização de 
superfície. 

•  O THM-T assegura a aderência da carne e 
minimiza a exsudação e perda de peso durante 
o cozimento. Eles também são usados para 
cozinhar e então distribuir as carnes cozidas no 
mesmo saco.
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