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Resina para Revestimento por Extrusão e Injeção 

 
 

DOW LDPE 160C 
Polietileno de Baixa Densidade  
 
 
• Revestimento de papel e alumínio 
• Peças injetadas pequenas (tampas) 
• Atende à regulamentação U.S. FDA 21 CFR 177.1520(c)2.1 
• Apto para contato com alimentos segundo laudo N° 315.01/2000 

emitido pelo Instituto Adolfo Lutz e relatório N° 393 / 02 emitido 
pelo INAL, ambos atendendo à legislação MERCOSUL 

 
 
O DOW LDPE 160C é um 
Polietileno de  Baixa  Densidade 
produzido  pelo Processo de  Alta 
Pressão. Esta resina está destinada 
ao processo de revestimento por 
extrusão de substratos (coating). 
Possui excelentes características de 

soldabilidade e aderência, sendo 
particularmente recomendado para 
aplicação sobre papel ou alumínio, 
como por exemplo em embalagens 
cartonadas. Devido às suas 
características especiais, esta resina 
pode ser utilizada no processo de 

injeção de peças de pequeno porte, 
como tampas batoques e 
assemelhados. 
 
 

 
 

Propriedades Físicas  Métodos  Valores (1) 
Propriedades da Resina 
 Índice de Fluidez (190°C / 2,16kg), g/10 min  ASTM D 1238 6,0  
 Densidade, g/cm3  ASTM D 1505 0,9180 
 Ponto de Amolecimento Vicat, °C   ASTM D 1525 85  
Propriedades do Filme, 38µm     
 Tensão no Escoamento, MPa (psi) DM  

DT 
ASTM D 882  11 (1594) 

11 (1594) 
 Tensão na Ruptura, MPa (psi) DM  

DT 
ASTM D 882  17 (2510) 

15 (2173) 
 Alongamento na Ruptura, % DM  

DT 
ASTM D 882  260 

500 
 
Condições de Processamento Utilizadas: 
• Diâmetro da Rosca: 45 mm 
• Temperatura de Massa: 165°C  
• Relação de Sopro: 2:1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

(1) Valores típicos para o produto que deverão ser 
confirmados pelo cliente através de seus próprios 
testes. 



 

                                                          

 
 

Considerações para o manuseio 
do produto 
 
As Folhas de Informação sobre 
Segurança de Manuseio de Produto 
se encontram disponíveis na Dow 
Brasil S/A, para assistir a seus 
clientes e satisfazer suas 
necessidades de manuseio e 
disposição final dos produtos, assim 
como atender aos requerimentos da 
OSHA. As folhas de segurança dos 
produtos proverão informação 
essencial a temas pertinentes à 
saúde, segurança do trabalhador, 
flamabilidade e considerações sobre 
disposição final. Tal informação 
deverá ser solicitada ao(s) 
fornecedor(es) de qualquer produto 
antes mesmo de manuseá-lo. Como 
vários aditivos utilizados na 
fabricação possuem um perfil de 
segurança próprio, sua possível 
influência no manuseio e disposição 
final devem ser avaliados 
separadamente. Para usos já 
regulamentados, tais como 
aprovação para estar em contato 
com alimentos, seu representante de 
vendas poderá obter os certificados 
de aprovação para cada resina. 
 
Disposição final 
 
NÃO DESCARTAR EM ESGOTOS, 
NO SOLO OU EM QUALQUER 
CORPO D´ÁGUA. Todos os 
métodos de disposição final devem 
estar de acordo com todos os 
regulamentos e leis federais, 
estaduais e municipais aplicáveis.  A 
caracterização dos resíduos, bem 
como o cumprimento das leis 
aplicáveis são de inteira 
responsabilidade de quem gera 
esses resíduos. A DOW BRASIL S/A  
NÃO TEM CONTROLE SOBRE A 

GERÊNCIA DE PRÁTICAS OU 
PROCESSOS DE MANUFATURA 
DE TERCEIROS QUE MANUSEIEM 
OU USEM O MATERIAL. A 
INFORMAÇÃO AQUI 
APRESENTADA SE REFERE 
APENAS AO PRODUTO TAL 
COMO É TRANSPORTADO, EM 
SUA CONDIÇÃO INTECIONADA, 
COMO ESTÁ DESCRITO NA 
SEÇÃO 2 DA FOLHA DE 
SEGURANÇA 
(composição/informação sobre 
ingredientes) PARA O PRODUTO 
SEM USO E NÃO CONTAMINADO. 
As opções desejadas incluem enviá-
lo a recicladores, recuperadores, 
incineradores outro tipo de 
destruição térmica, ou aterro 
sanitário, com a devida licença e 
perfeitamente habilitados para tal 
fim. Estes polímeros têm alto calor 
de combustão, motivo pelo qual só 
deverão ser incinerados em 
unidades especialmente 
desenhadas para esse propósito. 
Em aterro, o polietileno, por ser 
inerte, não se degrada rapidamente, 
formando uma forte e permanente 
base no solo sem desenvolver gases 
ou detritos que poluam águas 
subterrâneas.  
Como um serviço prestado a seus 
clientes, a Dow Brasil S/A pode 
fornecer os recursos de informação 
para ajudar a identificar as 
companhias coletoras de resíduos 
ou outras facilidades; de reciclagem, 
manuseio de plásticos ou químicos, 
e tambores usados. Para maior 
informação entrar em contato em: 
(0xx11) 5188-9186 ou 9824. 
 
Cuidado Responsável do Produto 
 
A Dow Brasil S/A tem fundamental 
interesse por todo aqueles que 

processam, distribuem e usam todos 
os seus produtos, bem como  pelo 
meio ambiente e pela saúde. Este 
interesse é a base para nossa 
filosofia de Cuidado Responsável do 
Produto para a qual avaliamos o 
impacto que nossos polímeros 
poderiam ocasionar sobre a saúde e 
o meio ambiente, adotando as 
medidas necessárias para proteger 
nossos empregados, comunidade e 
meio ambiente. Nosso programa de 
Cuidado Responsável do Produto 
está com cada indivíduo que se 
envolve com os produtos, desde o 
processo de pesquisa inicial, pela 
manufatura, uso, venda e disposição 
final de cada produto. 
  
Nota para o Consumidor 
 
A Dow Brasil S/A encoraja os seus 
clientes a revisar seus processos de 
fabricação e aplicações dos nossos 
produtos do ponto de vista de 
impacto ao meio ambiente para 
estarmos certos de que os produtos 
estão sendo utilizados para os fins a 
que foram destinados e testados. O 
representante de vendas assistirá 
aos clientes em lidar com 
considerações ecológicas e de 
segurança dos produtos. Antes de 
utilizar s produtos, deve-se consultar 
a literatura relativa aos mesmos, 
incluindo as folhas de segurança. O 
representante da Dow Brasil S/A 
poderá coordenar os contatos 
necessários. 
 
Informações Adicionais 
 
Para maiores esclarecimentos entrar 
em contato no telefone (0xx11) 
5188-9186 ou 9824. 
 

   
Aviso:  Não se utilizará da liberdade de usar qualquer tipo de patente da Dow Brasil S/A ou de terceiros, posto que as condições de uso e 
leis que podem variar de uma localidade para outra ou ainda  sofrer alterações ao longo do tempo. É responsabilidade de cada cliente 
determinar se os produtos e informação contida nesse documento é adequada para o uso por parte do cliente e assegurar que o local de 
trabalho e as práticas de eliminação de resíduos cumpram com as legislações vigentes em cada região. O fabricante não assume 
nenhuma obrigação ou responsabilidade pela informação aqui contida. Não se outorga nenhuma espécie de garantia; qualquer 
garantia implícita de comercialização ou aptidão para determinado uso em particular se encontra expressamente excluída. 
 
Se os produtos forem descritos como experimentais ou em desenvolvimento: 1) as especificações do produto não estarão completamente 
determinadas; 2) são requeridas as análises de riscos e precaução para o trabalho e uso; 3) a Dow poderá alterar as especificações e/ou 
descontinuar a produção. 
 
AVISO REFERENTE AO USO DE NOSSAS RESINAS DE POLIETILENO PARA APLICAÇÕES MÉDICAS: O Grupo de Negócio de 
Poliolefinas e Elastômeros da Dow Brasil S/A, não venderá nenhum produto ou serviço ou fornecerá amostra para nenhuma aplicação 
comercial ou em pesquisa, cuja intenção seja: a) contato com tecidos internos ou fluídos do organismo humano, além do tempo 
especificado; b) uso em qualquer tipo de aplicação de próteses cardíacas, além do tempo especificado, incluindo sem limitações: 
marcapassos, corações artificiais, válvulas cardíacas, bolsas intra-aórticas e sistemas de controle e dispositivos de assistência de bypass 
ventricular; c) uso como componente crítico em qualquer dispositivo médico que sustente ou prolongue a vida humana ou d) uso 
especificamente por gestantes ou em aplicações que promovam ou interfiram na reprodução humana. 
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