RevoraVerde

A linha de
produtos
REVORA é
focada em
masterbatches
alinhados
com as novas
expectativas
de consumo
sustentável.

A marca REVORA nasce da
necessidade de REcriarmos o futuro,
o futuro da indústria, o futuro do
consumo, o futuro das cadeias
produtivas, o futuro do planeta e da
humanidade.
Nos últimos anos, o mundo
vem passando por mudanças
aceleradas no sentido de entender a
necessidade de ajuste dos pilares da
indústria e do consumo.
O plástico tem sido visto como um
dos grandes vilões nessa jornada, e
é urgente que todos os envolvidos
nessa cadeia reflitam e criem ações
concretas que possam não só
desmistificar essa imagem, como
também criar ações de impacto
positivo.
É desse sentimento que nasce a
ideia de construir uma nova marca
REsponsável e com atitude.

REpensar
REcusar
REutilizar
REduzir
REciclar
REvolucionar

RevoraVerde
Linha Plástico Verde
(não compostável)
A Resina Verde utilizada
nesta linha de concentrados
é produzida a partir de
fontes de origem vegetal,
como a cana-de-açúcar.
O uso de energia nas atividades humanas
promove liberação em excesso de gás
carbônico no ambiente. As fontes de
origem vegetal, como a cana-de-açúcar,
absorvem esse gás para seu crescimento e
posteriormente é utilizada na fabricação de
matéria-prima para a produção de plástico
verde, que após seu consumo pode ser
reciclado o que torna a cadeia em geral mais
sustentável.

Por que utilizar?
A linha RevoraVerde é composta por
componentes adequados para aplicação em
resinas de fontes renováveis, favorecendo e
incentivando a redução da pegada da carbono
no meio ambiente.

Desafios para utilizar?
Valor percebido na utilização de produtos
provenientes de fonte renovável.

Onde utilizar?
Tampas, embalagens em geral, impressão 3D,
processos de transformação do plástico em
geral.

Soluções REVORA
Redução na pegada de carbono e utilização de
resina com origem renovável.

Para mais informações sobre
a REVORA e seus produtos

comercial@colorfix.com.br
T. +55 41 3675 5300
revora.com.br

