ECOBULK FOODCERT + DUALPROTECT
Máxima proteção de embalagem
para seus alimentos

O sistema de IBC de maior sucesso
no mundo – agora com proteção dupla!
Confortável, seguro e econômico – o novo
ECOBULK FOODCERT + DUALPROTECT oferece
benefícios em toda a cadeia de fornecimento.
Para máxima segurança e facilidade de uso, a embalagem
é fornecida pronta para o envase. Estes contêineres cumprem
perfeitamente com as mais altas exigências de segurança e limpeza
das indústrias alimentícia, farmacêutica e de produtos de cuidados
pessoais. O liner tratado com radiação, integrado no recipiente
interno, constitui em uma barreira adicional, que atua de forma independente. Desta forma, o produto envasado é duplamente protegido!

Na versão padrão o envase ocorre através
da válvula de descarga.
Opcionalmente, também é possível envasar por
cima, através da abertura de envase.

Com o ECOBULK FOODCERT + DUALPROTECT, você exclui, sustentavelmente, os riscos
de contaminação aumentando o prazo de validade de seus produtos. Ao mesmo tempo,
beneficia-se de máxima segurança de processos e transporte.

Redução de germes
❙	O liner, incluindo a válvula, é
tratado com radiação por toda
a superfície com uma dose
mínima de 15 kGray.
Disponibilidade
Para todos os modelos
MX de 1.000 litros

Proteção contra contaminação
O liner desdobra-se sucessivamente, e assim reduz o
contato entre o produto envasado com o ambiente ao
mínimo absoluto: 99% menos contato com o oxigênio
em comparação com IBCs convencionais

Recipiente exterior em PEAD
❙	Altamente resistente a
produtos químicos

Recipiente à prova
de vazamento

❙	Excelentes propriedades
mecânicas

Proteção adicional contra
vazamentos do produto
através do recipiente
interno – mesmo em
caso de danificação
do liner integrado

❙	Barreira contra o
vapor de água
❙	Disponível opcionalmente com proteção
contra a luz e raios UV

Homologações

Válvula de descarga

❙	Certificação FSSC 22000 para
máxima segurança de alimentos

❙	DN 50 padrão
❙	Mais variações disponíveis sob
solicitação (por exemplo: Camlock
ou rosca DN 50 higienizada de
acordo com DIN 11851)
Abertura de envase
❙	Tampa rosqueável DN 225 inclusa
no recipiente interno

❙	Homologação UN para
produtos perigosos
Liner integrado
Película de PEBD de alta qualidade para máxima
impermeabilidade, limpeza e resistência mecânica,
incluindo barreira contra permeação de oxigênio
❙	O liner automaticamente se desdobra e se molda
ao recipiente interno durante o envase

2|3

O sistema de embalagem
para máxima proteção da qualidade
com custos reduzidos.
O ECOBULK SCHÜTZ oferece vantagens econômicas e ecológicas
e pode ser utilizado em toda a cadeia de fornecimento
sem exigir qualquer administração.
Com o FOODCERT + DUALPROTECT, nós ampliamos novamente
o espectro de aplicações por uma aplicação altamente higiênica.

Beneficie-se de vantagens adicionais:
➜	A embalagem é fornecida pronta para envase.
Isso significa: ela dispensa o tratamento do interior da
embalagem por aplicação de vapor ou gasto de tempo para
inserir inliners.
➜	Para a primeira conexão para o enchimento, é possível vaporizar a área
frontal da válvula por fora, com a torneira fechada.
➜	Ao contrário de sistemas com retorno, não há riscos de contaminação
causados por resíduos de produtos envasados anteriormente.
➜	Através do envase no liner integrado, o risco geral
de contaminação do produto é ainda mais reduzido.
➜	A barreira contra o oxigênio do liner oferece proteção adicional
contra oxidação, deterioração de vitaminas e contaminação microbiana.
➜	O prazo de validade do produto é prolongado e a qualidade consistente
é assegurada do envase até o desenvase.
➜	O liner previne alterações do produto devido ao contato com o
ar – por exemplo: formação de película ou endurecimento.
➜	A cobertura de nitrogênio, que é necessário em outros tipos de
recipientes, não é necessário.
➜	É excluído o contato do produto com a condensação que, em
determinadas circunstâncias, pode se formar no recipiente interno.
➜	O sistema de embalagens SCHÜTZ é extremamente
robusto – a homologação UN para transportes
de produtos perigosos também se aplica
à variável com liner.
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O ECOBULK FOODCERT + DUALPROTECT é adequado para todos os sistemas e processos de envase padrões, incluindo o envase e
desenvase sob condições higiêne máxima e o uso de sistemas de
bombeamento. Para tal, é possível pré-tratar a válvula
		
de drenagem fechada com vapor.

Envase por baixo*
O tubo de conexão para envase é conectado
na válvula de descarga padrão do IBC.
O liner integrado desdobra-se automaticamente
conforme o recipiente é envasado. O ar no
recipiente interno é ventilado ao abrir a tampa
rosqueável.

* Opcionalmente, também é possível envasar por cima,
através de um bocal de envase incluído no liner.
Abertura de envase padrão: ELPO 1” ou ELPO 2”,
mais opções estão disponíveis mediante solicitação.

Manuseio fácil e seguro do envase
ao desenvase do produto.

Manuseio e transporte
Após o envase, a válvula de descarga ou a tampa rosqueável do ECOBULK volta a ser fechada
e/ou selada. Os contêineres SCHÜTZ adaptam-se a todos os sistemas de manuseio convencionais,
dispõem de dimensões compatíveis com os contêineres ISO e são ideais para empilhamento
e uso em armazéns verticais. A carga e o transporte dos IBCs envasados ocorrem de acordo com
os procedimentos padrões.

Desenvase
Em regra, o desenvase é efetuado de forma
gravimétrica, fácil e segura através da válvula
de descarga conectada firmemente ao liner e ao
recipiente interno do IBC. Os líquidos de consistência
aquosa podem ser esvaziados quase completamente,
sem que seja necessário utilizar outros métodos.

Para produtos viscosos,
a porca pode ser solta e o liner e a válvula de
descarga podem ser retirados cuidadosamente
do recipiente para esvaziá-lo completamente.

Nossa rede mundial de estações de serviços se
encarrega da coleta rápida e do recondicionamento
ecológico dos contêineres, incluindo o liner após o desenvase. Após um registro gratuito e não
vinculativo, basta solicitar a coleta mediante uma mensagem breve, enviada online através do site
ou app, por e-mail ou telefone.
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IBCs com aditivos
antimicrobianos

IBCs com flexibag
e inliner

Caixas de plástico
dobráveis com
inliner

Caixas de papel
dobráveis com
inliner

✓

×

×

✓

✓

✓

A embalagem oferece um elevado grau de
assepsia no momento da entrega

✓

×

×

✓

✓

✓

A embalagem dispensa a necessidade de montagem,
limpeza, instalação do inliner

✓

✓

✓

✓

×

×

O interior do contêiner possui garantia de limpeza, livre
de resíduos de produtos provenientes de usos anteriores

✓

×

✓

✓

✓

✓

Garantia de barreira / proteção contra a permeação
de oxigênio e vapor de água

✓

✓

×

✓

✓

✓

Máxima proteção contra contaminações, reduzindo
ao mínimo o contato com o ambiente

✓

×

×

✓

✓

✓

Proteção eficaz contra a formação de película
na superfície ou endurecimento devido ao contato
com o oxigênio

✓

×

×

✓

✓

✓

×

×

O contêiner dispõe de homologação UN
para envase de produtos perigosos

✓
✓

✓

✓

✓
×

✓
×

✓
×

Máxima proteção contra vazamento através de
recipiente externo adicional à prova de vazamento

✓

×

×

×

×

×

Exterior robusto, resistente a danos
causados durante o manuseio e às intempéries

✓

✓

✓

×

✓

×

Não é necessária uma cobertura de gás para minimizar
o contato com a atmosfera ambiente.

✓

×

×

✓

✓

✓

Conforme os requisitos do processo, o contêiner
pode ser envasado por cima ou por baixo

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Para um enchimento e retirada, a válvula pode
ser tratada com vapor

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Retirada fácil e segura do produto através da
válvula de descarga firmemente instalada

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Sem despesas de administração com gestão de pool,
rastreamento, coleta, limpeza e destinação correta

✓

×

✓

✓

×

×

Baixa tara e projetada para fazer uso máximo do
espaço durante o transporte e armazenamento

✓

×

✓

✓

✓

✓

Sistema de coleta mundial para um
recondicionamento ecológico

✓

×

×

✓

×

×

PRONTO PARA ENVASE
PROTEÇÃO PARA O
PRODUTO ENVASADO
SEGURANÇA
ENVASE E DESENVASE
SUSTENTABILIDADE

Aumento do prazo de validade do produto (shelf life)
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Sistemas de retorno
em aço inoxidável

O interior do contêiner possui reduzido número
de agentes patogénicos na entrega, não sendo
necessário aplicar vapor ou tomar outras medidas

Confortável, seguro e com redução de custo –
descubra as inúmeras vantagens do
ECOBULK FOODCERT + DUALPROTECT na
cadeia de fornecimento em comparação
com outras embalagens

