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PET İÇECEK AMBALAJINI İYİLEŞTİRMEK İÇİN EN İYİ YOL  
UV IŞIK ENGELLEYİCİ KATKI KULLANMAKTIR 

 
 
UV ışık engelleyicilerin PET içecek ambalajları için sunduğu avantajları 
keşfedin.  
PET, içecek endüstrisinin taleplerini karşılamaya devam eden popüler 
bir ambalaj malzemesidir. UV Stabilizatör katkı teknolojisi, UV ışınları-
na duyarlı içecekler için daha fazla koruma sağlamak ve PET kap per-

formansını optimize etmek 
için kullanılır. İşte bu katkı 
maddelerini kullanmanın 
faydaları.  
   
 
Kalitesizlik riskini azaltmak, 
ürün geri çağırma olasılığını 
en aza indirirken marka bü-
tünlüğünüzü ve tüketici bağ-
lılığınızı korumanıza yardım-
cı olur. Ürün geliştirmeye 
çok fazla para ve zaman yatı-
rılır. Ürün kalitesini koruyan 

paketleme, bu kaynakların israfını önlemenin bir yoludur.  
   
Daha uzun raf ömrü, ürünün bozulma olasılığını azaltır, ancak aynı za-
manda üretim esnekliği sağlar. Örneğin, çeşitli konumlara veya coğraf-
yalara hizmet veren  tek bir üretim tesisi kullanabilirsiniz. Bu yerler, 
değişen tedarik zinciri taleplerine ve satış noktası ortamlarına sahip 
olabilir. Üretiminiz nerede olursa olsun içerik koruma gereksinimlerini 
karşılamak için geniş bant UV engelleme sağlayan bir katkı maddesi 
kullanılabilir.  
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Ö N E M L İ  N O TÖ N E M L İ  N O TÖ N E M L İ  N O T    

· UV stabilizatör 

ambalaj içerisin-

deki ürünü koru-

duğu gibi PET’in 

de sararmasını 

geciktirir 

UV koruması ile birlikte Ürün Geliştirme departmanları, UV'ye 
duyarlı bileşenleri kullanmak için daha fazla esnekliğe sahiptir 
ve UV'ye karşı kararlı olmak için yalnızca formülasyona güven-
mezler. Bu, marka sahiplerinin daha az koruyucu ve stabilize 
edici bileşiklerle daha sağlıklı içeceklere yönelik artan küresel 
talebi karşılamalarına yardımcı olabilir. 
 
 
 
 
 
  

 

Ambalaj tasarımcıları, UV'ye duyarlı 
içecekler için kaplar tasarlarken 
opak ve manşonlu yapılarla sınırlı 
değildir. Açık ve şeffaf tasarımlar, 
tasarımcıların pazar taleplerine tep-
ki vermesini sağlar. UV bariyeri ekle-
me oranlarının düşük olduğu yerler-
de, opak renklendirme veya şrink 
ambalaja göre maliyet ve işlem ve-
rimliliği de sunabilir.  
   

 
 
 
Geri dönüşüm sırasında PET netliğini 
veya kalitesini etkilemeyen UV bari-
yeri katkı maddeleri, marka sahipleri-
nin sürdürülebilirlik bilgilerini geliştir-
melerine yardımcı olur ve genel ola-
rak yeni kaplar üretirken daha fazla 
geri dönüştürülmüş PET kullanılması-
nı sağlar.  
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uygun olacak şekilde hazırlanabilen SMART 
LC&A ürünlerimiz, istendiğinde sertifika ile 
birlikte verilir. 

FDA 

Title 21 of the Code of Federal Regulations 
tüzüğüne uygun olacak şekilde pigment, 
katkı ve polimer seçimi yapılır, belge ile 
sunulur. 

Ftalat 

SMART LC&A ftalatsız hazırlanmaktadır. Ek 
belgeler ibraz edilir. 

REACH-SVHC 

SMART LC&A ürünlerimiz REACH kapsamın-
da Yüksek Risk Taşıyan Maddeler Substances 
of Very High Concern (SVCH) tüzüğüne uy-
gun olarak hazırlanmaktadır. Gerekli belge-
ler düzenlenerek müşterilerimize verilir. 

RoHS 

Restriction of Certain Hazardous Substances 
RoHS kriterlerine uygun olarak formüle edi-
len SMART LC&A ürünlerimiz istendiği tak-
dirde belgelendirilir. 

Firmamız aşağıdaki mevzuatlara uygun 
olarak özel renk ve katkı maddeleri çalış-
maları yapmaktadır; 

MSDS 

2D Kimya talep üzerine tüm ürünlerde 
MSDS vermektedir. Talebiniz için lütfen 
firmamız ile irtibata geçiniz. 

Bisphenol A 

Bisphenol A (BPA) içermeyen formüllerimi-
ze ek sertifika verebiliriz. 

Deca BDE 

Decabromodiphenyl ether  (DecaBDE) 
içermeyen formüllerimize ek sertifika vere-
biliriz. 

EU Gıda Maddeleri Tüzüğüne Uygunluk 

Firmamız EU Directive 2002/72/ec tüzüğü-
ne uygun olacak şekilde pigment, katkı ve 
polimer ile reçetelerini formüle ederek 
bunları belgelendirebilir. 

EU Ambalaj Tüzüğü 

European Directive 94/62/EC normuna 

Telefon : 0 (216) 583 09 59 

E-posta : info@2dkimya.com 

Web  : www.2dkimya.com 

2D Kimya, plastik endüstrisi için renklendirici ve 

katkı maddeleri geliştirir, üretir ve satar. 

Başlıca prensibimiz farklı ve profesyonel vizyonu-

muzu karşılayacak, dünyadaki lider ve en iyi ham-

madde üreticileri ve tedarikçileri ile çalışmaktır. 

Sektörel bilgi ve deneyimimiz 20 yılı aşmaktadır. 

Firmamız müşteri odaklı çalışan bir şirketin mak-

simum müşteri memnuniyeti alacağına inanmak-

tadır. 

Ürünlerimizi hem yurtiçi hem yurtdışı satmakta-

yız. İşimize bağlılığımız, yenilikçi vizyonumuz ve 

bilgimiz ile performans ve rekabetimiz süreklilik 

sağlamaktadır. 

   Birlikte keyifle çalışmak ümidiyle... 

2D Kimya San. Ve Tic. Ltd. Şti. 

MEVZUAT BİLGİSİ 
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Sanayi mah. Taşbaşı sk. No:4  

34906 PENDİK / İSTANBUL 


