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Економія – лотки PET 

Виробництво лотків PET

Придбання сировини Виробництво Продукти з нижчими вимогами

Замкнений цикл

Recycling
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Лотки PET з клеєм

В упаковці використовується унікальний 
запатентований метод з’єднання верхньої плівки з 
пакувальним коміром. Завдяки цьому створено 
безпечне (міцне) закриття, що позбавляє від 
необхідності використання стандартної плівки-основа 
РЕ. Запатентована система нанесення клейового 
шару на комір дозволяє закрити упаковку 
стандартною верхньою плівкою. Клейовий шар легко 
знімається в процесі переробки (на стадії гарячого 
миття) і в результаті таку упаковку можна 
перетворити на чистий РЕТ (як у випадку з РЕТ-
пляшками). Крім того, це дозволяє знизити 
температуру запайки та скоротити час запаювання, 
що зменшує споживання енергії та вищу швидкість 
пакування, підвищуючи ефективність.

Переваги лотків з клеєм:

 Прозорість
 Без шару PE
 Однорідність матеріалу, лотки PET підлягають 

переробці
 Запатентована система закриття лотків



Лоток PET з клеєм



Лоток PET/PE з картонною
обечайкою

Переваги картонної обечайки:

 Багато місця для нанесення необхідної інформації 
про продукт

 Персоналізація, тобто картонна обгортка, 
розроблена замовником і для нього
Термін реалізації:

 6 місяців від моменту замовлення



Лоток Honey bottom – абсорбер в
лотку

Переваги honey bottom:

 Абсорбер в лотку, тобто не потрібно вклеювати

додатковий абсорбер



Лоток XPET

Матеріал

Характеристика
PET XPET

Прозорість Дуже висока Молочна, біла (перламутрова)

Температура [˚C] від -20˚C до + 60˚C від -20˚C до + 60˚C

Густина [g/cm3] 1,35 0,75 – 1,10

Походження сировини
Можливий високий вміст ПЛР, до 

100%
Можливий високий вміст ПЛР, до 

100%

Переробка

Їх можна переробляти та 
використовувати в продуктах, 

призначених для контакту з харчовими
продуктами (замкнений цикл).

Їх можна переробляти та 
використовувати в продуктах, 

призначених для контакту з харчовими
продуктами (замкненнй цикл).



XPET 

Material Density (g/cm3)

PP 0,90

PS 1,04

PET 1,35

PLA 1,25

XPET 0,70 – 1,10

Переваги вспіненної структури:

 Зниження ваги лотки
 Безпечний для довкілля

Випробування показали, що можна досягти зниження
ваги на 8-10%. Механічні властивості лотків
залишаються на тому ж рівні.



Приклади лотків з матеріалу
XPET

Видимі газові пори



Приклади лотків з матеріалу
XPET

Натуральний колір для XPET – прозорий колір не можливий



Лого на лотку

KGL має можливість виготовляти лотки з 
логотипом, обраним замовником. Це може
бути логотип компанії / бренду або, наприклад, 
100% переробка.
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