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Certificar BRC Packaging...

Controlar os riscos e perigos, 
higiene, segurança de produtos e 
sistemas de qualidade.

A Multisac Embalagens Flexíveis, pretende sempre atender as necessidades crescentes do mercado para alternativas 
Eco-Friendly, Sustentáveis e Compostáveis no que diz respeito às embalagens de alta performance, apresentando assim 
a linha de Bio Polímeros Especiais - MSAC BIO.
A nova linha MSAC BIO utiliza Bio Polímeros de Alta Performance, capazes de manter as propriedades visuais, de 
performance industrial e de barreiras funcionais em comparação as embalagens atuais 100% plástico, para aplicações 
em produtos secos – pós, grãos, folhas, frutos secos, entre outros. Toda a gama de produtos da linha foi desenvolvida, 
testada e validada - Certificação Internacional Home e Industry Compostable - de forma a garantir as propriedades 
adequadas para os mais diversos processos de embalamento do produto no cliente final.
Se procura uma solução Compostável e Sustentável, entre em contato com a nossa equipa e encontre a solução para 
uma embalagem diferenciada e de alta performance – ps@multisac.pt
Quem procura uma solução, encontra na MULTISAC!

Multisac adquire uma Enprom Sleeve Machine

A Multisac é uma empresa com mais de 20 anos de atividade na indústria alimentar, 
química, farmacêutica  que se dedica à produção e comercialização de embalagens 
flexíveis, (filmes, sacos e formatos), utilizando como principais tecnologias a Impressão 
Flexográfica, Impressão Digital, Laminagem com e sem Solventes, Rebobinagem, 
Confeção de Sacos, Bag-In-Box e Sleeves.

Com esta aquisição a Multisac aumenta a variedade da sua gama de produtos
Através da eRS Model o temos por objetivo um aumento de eficiência e performance 
no mercado do Shrink Sleeves.
Esta tecnologia permite-nos oferecer acabamentos de alta qualidade, possibilidade de 
fazer linhas micro perfuradas para facilitar abertura e assim garantir um produto final 
com um reduzido desperdício.

Technological solution for your Sleeve: eRS model

Economia Circular é um conceito estratégico que assenta na redução, reutilização, 
recuperação e reciclagem de materiais e energia. Substituindo o conceito de 
fim-de-vida da economia linear, por novos fluxos circulares de reutilização, 
restauração e  renovação, num processo integrado, a economia circular é vista 
como um elemento chave para promover a dissociação entre o crescimento 
económico e o aumento no consumo de recursos, relação até aqui vista como 
inexorável.

Economia Circular


