
d2p (ea) mineral
Tecnologia
absorvente de etileno
(hormona natural do amadurecimento)

Masterbatches e aditivos inorgânicos d2p absorventes de etileno
desenhados para prevenir o deterioro de frutas e verduras
perecedoras, assim como flores.



Disclaimer
As informações fornecidas são informações gerais. Para aplicações específicas, consulte o departamento Técnico da Symphony. Os fornecimentos dos aditivos d2p (ea)
mineral estão condicionados à aprovação regulamentar para os efeitos dentro de cada país.

Composição Composto Mineral

Cor Neutro

Mecanismo
Crivo molecular que absorve o
etileno e o excesso de humidade
do ar

Aplicações

Recomendado para aplicações
em contacto com alimentos para
reduzir a mofo e conservar as
frutas e as verduras atrasando o
amadurecimento

Adição 2 - 3% MB Peso por peso

Cheiro Sem cheiro

Estabilidade Estável até os 300ºC

Inventario

Guardar em lugar fresco, longe
de fontes de humidade calor.
Validade 12 meses a partir da
data de produção

Os Factos:
• Esta tecnologia é extremadamente segura e

amplamente utilizada como aditivo alimentar
com código "E" nos EUA.

• Aprovação desde 2012 pela FDA para contacto
alimentar direto sob o 21 CFR 182.

• De acordo com a FDA, não se acumula nos tecidos
humanos.

• A estrutura especifica do produto atua como
absorvente (crivo molecular) de hidrocarbonetos,
de iões de metal, vapores e gases.

• Compatível com todas as tecnologias de
transformação de plásticos.

• Ajuda a prevenir a descoloração.
• Aplicações: inclui as embalagens, contentores de

frutas, caixas, Artigos e Equipamentos
Hospitalares.

• O absorvente de etileno pode prevenir o deterioro
de frutas e verduras perecedoras.

• O d2p (ea) mineral permite alargar a vida útil das
frutas, dos legumes e das flores.
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d2p (ea) mineral absorvente de etileno que pode ser utilizado sobre a
forma de masterbatch, pó ou ser incorporado em líquidos.

O produto também pode ser utilizado nas embalagens em saquetas.

d2p (ea) mineral
Tecnologia absorvente de etileno

Utilizado para evitar a deterioração das frutas
perecíveis, verduras e flores, removendo o
etileno que acelera a maturação. Prolonga a
vida e ajuda a reduzir mofo, a descoloração e
o murchamento.


