Desenhado
para Identificar

d2t®,
A solução anti contrafação

d2t®: desenhado para identificar
d2Trace
- Masterbatch que adiciona um marcador único a todos os itens de plástico
- Confere ao plástico propriedades de rastreabilidade únicas que podem ser
rapidamente identificadas com o d2Detector, comprovando assim a autenticidade
do produto
- Adicionado a um rácio de 1% no momento do fabrico, sendo compatível com todos
os processos de produção
- Compatível com a grande maioria dos plásticos:







PP
PE
PU
EVA
PS
PVC

- Compatível com todas as tecnologias d2p Anti microbiais e d2w
Oxo-biodegradáveis
- Não afeta as propriedades mecânicas e físicas do plástico

Aplicações:




Indústria Farmacêutica
Indústria Cosmética
Indústria Alimentar

d2t®,
Protegemos o que é SEU!

d2t®: desenhado para identificar

d2Tag
- Partícula de Sílica de Alta Pureza
- Pode conter até uma página A4 de informação (nº de lote, data de produção,
localização da fábrica, países de venda autorizada, etc…)
- Biologicamente inerte e aprovado para contacto alimentar
- Considerado “GRAS” pela FDA
- Resistente a altas temperaturas (ponto de fusão acima dos 1600ºC)
- Tem um tamanho entre 50µm e 100µm
- Mais de mil milhões de códigos possíveis, que podem ser aplicados através de
tintas, extrusão, corantes etc…
- Permite a verificação no terreno, com a utilização de um equipamento portátil
patenteado.
- Baixo acréscimo de preço por cada unidade marcada

Aplicações:





Indústria
Indústria
Indústria
Indústria

Alimentar
Farmacêutica
Eletrónica
de Bens de Consumo

d2t®,
Uma solução inteligente

d2t®: desenhado para identificar

Distribuição:
Demoustier – Manutenção e Conservação, Lda.
Av. Salgueiro Maia 1025 – Arm 20A
2785-501 São Domingos de Rana
Portugal
www.demoustier.pt
Info@demoustier.pt
Tel. +351 214 459 400
Fax. +351 214 459409

Desenvolvido por:
Symphony Environmental Technologies Plc.
Elstree House, Elstree Way - Borehamwood
Hertfordshire WD6 1LE
England
www.degradable.net
info@degradable.net
Tel: +44 (0)20 8207 5900
Fax: +44 (0)20 8207 5960

Uma marca que
acresce valor à sua marca

