
Uma tecnologia 
cientificamente comprovada*

*tested according to ASTM D6954

Tecnologia de Produtos 
Biodegradáveis

*TESTADA E APROVADA CONFORME
AS RECONHECIDAS NORMAS
INTERNACIONAIS

ASTM D6954
BS 8472

 French Accord T51-808
Saudi Standard SASO 2879

   UAE Standard 5009:2009

Biodegradabilidade mínima de 
90% em 180 dias comprovada 
por laboratório acreditado 
ISO 17025
Conforme ASTM D5338* de 
Biodegradação Aeróbica de 
Materiais Plásticos
Sob Condições Controladas de 
Compostagem. 
*Método equivalente a ISO 14855 e 
previsto na ABNT NBR 15448-2

UM PROCESSO DE BIOTRANSFORMAÇÃO

www.d2w.net



Symphony Environmental Ltd
6 Elstree Gate, Elstree Way, Borehamwood, 
Hertfordshire WD6 1JD, UK
Tel: +44 (0)20 8207 5900 | Fax: +44 (0)20 8207 7632 
| info@d2w.net

www.d2w.net

Vantagens do d2w®
• Apenas 1% de adição na produção.

• Funciona com plásticos virgens e reciclados.

• Funciona em PE & PP.

• Não requer mudanças nos processos de produção.

• O produto não perde nenhuma de suas propriedades 
originais durante sua vida útil.

• Pode ser reciclado junto com plásticos comuns.

• Nossos clientes recebem suporte total das equipes técnicas e 
de marketing da RES Brasil e da Symphony.

Tecnologia que, na presença de oxigênio, biodegrada os plásticos ao final de sua vida útil. 
Ao final do processo, deixam de ser plásticos e se transformam num composto orgânico 
similar a cera, com estrutura molecular diferente, sendo consumido por bactérias e fungos. 
Biorremediando os impactos causados pelo lixo largado no meio ambiente e no mar.

Estágios dos produtos d2w®
1. O masterbatch d2w® é adicionado no processo de fabricação.

2. O filme contendo d2w® é extrusado e convertido em sacos e 
embalagens.

3. O produto se comporta como os plásticos comuns durante o 
período de sua vida útil.

4. Depois de sua utilização, o produto deve ser encaminhado para  
economia circular através da coleta seletiva e reciclado junto com os 
produtos comuns.

5. Caso escape da coleta seletiva  e reciclagem, o d2w® passa a agir e 
o produto começa a se degradar na presença de oxigênio.

6.  O produto vai degradar e biodegradar num processo continuo e 
irreversível de biotransformação, sem geração de microplásticos, e ao 
final só vai restar água, biomassa e dióxido de carbono.

Aprovado por:
   SASO (ÁRABIA SAUDITA) 
   ESMA (EMIRADOS  ÁRABES)

Ajudando a proteger o meio ambi-
ente e a vida contra o lixo plástico 
não coletado e abandonado, e que 
gera microplástico.
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@ Symphony Environmental

Biodegradação do plástico comum que 
escapa para a natureza, sem geração de 
microplásticos

Isenção de responsabilidade: As informações fornecidas são 
informações gerais. Para aplicações específicas, consulte 
nosso Departamento Técnico. O comprador é responsável 
pela publicidade e rotulagem dos produtos feitos com d2w™ 
e pelo cumprimento de todas as leis aplicáveis no local onde 
tais produtos serão fornecidos, anunciados ou usados. 
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