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FABIO PERINI 

CONHEÇA AS SOLUÇÕES 
SUSTENTÁVEIS DA FABIO PERINI

As iniciativas de sustentabilidade continuam 
em foco na indústria de celulose e papel. Em 
resposta a essa necessidade, veja algumas tec-
nologias do portfólio de soluções sustentáveis 
desenvolvidas pela Fabio Perini aos converte-
dores de Tissue:

 
Bio Pack: O seu pacote 100% ecológico

Os plásticos estão no centro de uma crescen-
te crise ecológica, e a redução do uso em emba-
lagens descartáveis é uma necessidade.

Pensando nisso, a Fabio Perini desenvolveu o 
Bio Pack, que possibilita a produção de paco-

tes 100% ecológicos, com selagem aprimorada 
mesmo em altas velocidades e perfeita prote-
ção do produto.

 
Solid+®: Utilização do rolo até a última folha, 
sem necessidade de tubetes

Nesta tecnologia patenteada pela Perini, o tu-
bete de papelão é substituído por um rolo de 
papel extraível, possibilitando redução de cus-
tos com materiais, otimização de transporte 
(em até 16%) e aproveitamento do papel até a 
última folha.

 
Aquabond: Laminação sem cola

A tecnologia permite a utilização de água 
para unir as folhas durante a laminação, elimi-
nando completamente o uso de adesivos. A 
solução além de reduzir o impacto ambiental, 
também simplifica o processo, reduzindo custos 
de operação e manutenção relacionados à lim-
peza das máquinas. 

Colador Glue Free: Selagem perfeita  
sem utilização de cola

Eliminação do uso de cola na colagem final 
do rolo. Menos gastos com limpeza de equipa-
mentos, menos desperdícios e descarte de resí-
duos e muito menos impacto ambiental.

Contato: Entre em contato conosco e saiba mais sobre nossas soluções sustentáveis. fbpr@fabioperini.com

FORNECEDORES EM DESTAQUE
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DIVULGAÇÃO INCAPE

EMPRESA CATARINENSE SE DESTACA NA PRODUÇÃO DE PAPEL 
CARTÃO PARA AS EMPRESAS DE TISSUE MUNDIAL

Mesmo com todas as dificuldades em que o mundo vem atraves-
sando devido a pandemia da COVID-19, a INCAPE – Indústria Catari-
nense de Papéis Especiais se destaca no cenário de fornecedores do 
Papel Cartão para o mercado de Tissue nacional e internacional.

Com investimentos constantes em qualificação de profissionais e 
tecnologia, seus produtos e serviços vêm ganhando espaço e desta-
que no cenário nacional e internacional por apresentarem eficiência 
comprovada nas operações às quais são testadas.

Prova disso é um ganho significativo de share no mercado nacional 
e internacional do segmento Tissue, e que traz junto a responsabili-
dade em ser a empresa referência e única especializada na produção 
do Papel Cartão de Alto Rendimento.

Com a certeza do sucesso e de que o rumo está trilhado, a INCAPE 
não para por aqui e vai em direção a voos maiores, buscando sempre por 
inovação e prezando a parceria e as boas práticas de relacionamento.

MODERNIZAÇÃO MP#3 COPAPA
No início deste mês de julho de 2020, foi dado o startup da 

modernização da MP#3 da Copapa. O projeto substituiu o antigo 
Cilindro Yankee de 3.000 mm de diâmetro construído em Ferro 
Fundido, com superfície interna lisa, por um Smart Yankee Dryer da 
HERGEN, construído em Aço, com superfície interna ranhurada e 
3.660 mm de diâmetro, aumentando a eficiência de secagem.

A Capota a gás também foi substituída por uma Coifa HERGEN 
de simples extração, eliminando o consumo de gás e reduzindo 
bruscamente o consumo de energia elétrica dos ventiladores, uma 
vez que o consumo dos ventiladores da Coifa HERGEN é muito 
menor do que os ventiladores da antiga Capota. 

Além disso, também foi possível eliminar a Caixa de Vapor da MP3, 
representando mais uma economia. O projeto também conta com 
a instalação de uma Calha com Raspador Duplo no Rolo de Sucção, 
que aumenta o teor seco da folha e melhora o perfil de umidade.

HERGEN

INCAPE

Contato: Conheça mais sobre o universo de 
tecnologias da Hergen em www.hergen.com.br

Contato: Somos a INCAPE. Genuinamente brasileira, 
orgulhosamente catarinense. www.incape.ind.br
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C O M I N G S O O N …

TISSUE ONLINE SE PREPARA PARA 
LANÇAR PORTAL NORTE-AMERICANO

TISSUE ONLINE 

FORNECEDORES EM DESTAQUE

Contato: Conheça tudo que o Tissue Online pode fazer pela sua empresa em www.tissueonline.com.br

Há quase 11 anos, o Tissue Online atua com o 
objetivo de criar um mercado de papel tissue 
mais forte. Por meio do Portal Tissue Online, o 
maior portal de notícias e informações sobre o 
mercado de papel tissue no Brasil, e do Tissue 
Marketing, serviço de marketing e comunicação 
para empresas do segmento, é reconhecido em 
todo o setor, por fabricantes e convertedores de 
tissue em diversas partes do mundo.

Agora, a empresa se prepara para mais um 
ambicioso passo: o lançamento do Portal Tis-
sue Online North America, que trará conteúdos 
relacionados ao mercado na América do Norte, 
com a qualidade já consolidada no portal bra-
sileiro. “Após mais de uma década trabalhando 
para construir um mercado de papel tissue mais 
forte no Brasil, juntamente com nossos parcei-
ros locais e também do exterior, decidimos al-
çar novos voos e lançar um portal internacional, 

que trará conteúdos sobre papel tissue nos Estados 
Unidos e Canadá, além de informações relevantes 
para a cadeia a nível mundial”, explica Felipe Quinti-
no, fundador e CEO do Tissue Online.

O Tissue Online North America deve ser lançado 
neste mês de agosto e, novamente, será o primeiro 
portal local de notícias sobre o segmento. “Assim 
como o Portal Tissue Online é o primeiro no Brasil, 
constatamos que havia essa necessidade para o se-
tor de tissue na América do Norte”, completa Felipe.

O lançamento tem o propósito de continuar in-
formando toda a cadeia de papel tissue e construir 
uma fiel audiência por meio de conteúdos autorais 
e parcerias com as principais empresas do merca-
do. “Agradecemos a todo o público que nos acom-
panha no Brasil e esperamos poder continuar con-
tando com o apoio de nossos leitores e parceiros. 
Aguardem novidades em breve!”, encerra o CEO.

DIVULGAÇÃO TISSUE ONLINE


