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FICHA TÉCNICA DE STONE PAPER®  - PAPEL DE PEDRA® 

COMPOSIÇÃO Papel de Pedra: maioritariamente Carbonato de Cálcio com um 
ligante de Polietileno de alta densidade 

 

CARBONATO de CÁLCIO: CaCO3  

- Produzido em Lih Hsiang Industrial Corporation em Taiwán, empresa esta 
que possui o ISO9001 desde 1998 

- O Carbonato de Cálcio (CaCO3): densidade e tamanho ótimos para a 
produção do Papel de Pedra®.  

- 98% CaCO3  puro + 2% FeO3, Al2O3, MgO e HC matéria insolúvel 

- O grau de brancura mínima é de 98% GE.  

- O grau de humidade máxima é de 0,3%.  

Test realizado pela SGS. 

CONTEÚDO  
Cádmio NÃO

Chumbo NÃO

Mercúrio NÃO

Cromo NÃO

Ácidos NÃO

Sal metálica NÃO

Amidas NÃO

PFOA NÃO

Cloro NÃO

 

POLIETILENO ALTA DENSIDADE. HDPE: 

O Polietileno de alta densidade é fabricado pela Formosa Plastics Corporation em Taiwan, 
empresa esta que possui o ISO14001 desde 1997. 
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CONTEÚDO  
Cádmio NÃO

Chumbo NÃO

Mercúrio NÃO

Cromo NÃO

Amianto NÃO

CFC NÃO

HCFC NÃO

Bromo, Flúor NÃO

Cloro NÃO

 

CONTEÚDO DE COMPONENTES PERIGOSOS (ROHS) 

Não foram encontrados vestígios de hidrocarbonetos de óleos minerais no Papel de 
Pedra®. 

Degradação: 

Em conformidade com as análises efetuadas pelo Advanced Materials Center no 
Canadá, o Papel de Pedra® sujeita-se a fotodegradação ao entrar em contacto com 
a luz UV (340 A máximo) e também se degrada com o calor. O material desintegra-
se pela perda de peso molecular da parte de polietileno, daí que seja recomendável 
protegê-lo com vernizes UVI. 

 

RECICLAGEM DE PAPEL DE PEDRA® - CERTIFICADO CRADLE TO CRADLE  

-O Papel de Pedra possui a certificação Cradle to Cradle na categoria Prata. Obteve 
esta conceituada certificação após extensas análises e avaliações efetuadas em 
outubro de 2003, nas quais ficou demonstrado que o Papel de Pedra pode ser 
infinitamente reciclado e reutilizado nos centros de produção. 

 

                                     

 

 

 

  

CONTACTO COM ALIMENTOS:  

Direto: O Papel de Pedra não se deve utilizar em contacto direto com alimentos. 

Indireto: Porém, pode ser utilizado em contacto indireto com alimentos, como por 
exemplo em etiquetas adesivas para garrafas de vinho, refrigerantes, azeite e óleos, 
etc, tal como especifica o centro de investigação ISEGA ao aprovar o adesivo SH-
6020 Plus de acordo com os requisitos europeus para o contacto indireto com 
alimentos e de acordo com as exigências do «Code of FederalRegulations», FDA, 
21 CFR Ch. Segundo as normas FDA, o adesivo deve ser separado dos alimentos 
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por uma barreira funcional. 

RESISTÊNCIA À IMERSÃO EM ÁGUA-GELO: 

O Papel de Pedra, na sua versão de etiqueta adesiva para garrafas de vidro 
standard, resiste perfeitamente mais de 24 horas submerso num frapê de água-gelo. 
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NOTAS DE PRÉ-IMPRESSÃO 
 
Papel de Pedra® imprime com a maioria das técnicas de impressão existentes, 
como offset, offset sem água, rotogravura, flexografia ou serigrafia, bem como 
sistemas digitais que operam em temperaturas não muito altas: HP-Indigo, HP-
Latex e Xerox ColorQube. 
 
Papel de Pedra® se beneficia das vantagens do papel tradicional e do papel 
sintético. Pode ser impresso facilmente usando as máquinas e métodos de 
impressão mais comuns, tudo sem perder as propriedades de resistência e 
impermeabilidade do papel sintético. 
 
Siga estas recomendações para imprimir no Papel de Pedra®. Considere essas 
informações como um guia, no qual pequenos ajustes podem ser necessários, 
dependendo do tipo e modelo das máquinas de impressão usadas. 
 
• 1. Tintas tradicionais, bem como tintas à base de soja, são adequadas para 
imprimir em Papel de Pedra®. 
 
• 2. Imprima primeiro as tintas mais leves (ou seja, de CMYK a YCMK ou YMCK, 
conforme necessário). 
 
• 3. A velocidade de impressão é de aproximadamente 7.500 ~ 8.000 folhas / 
hora para imprimir cores sólidas e é superior a 9.000 folhas / hora para cores 
mais claras. 
 
• 4. O suprimento de água é [Set 21 and Ratio 115]. 
 
• 5. O suprimento de tinta é [Set 40 and 116 Ratio 116]. 
 
• 6. O nível de secagem do pó é de 4 a 6. 
 
• 7. A superfície do Papel de Pedra® seca imediatamente após impressão Você 
deve esperar secar completamente para reimpressões. Para outros processos, 
deixe secar 1 hora após a última impressão com cores claras e 12 horas após a 
impressão com cores escuras. É importante observar que agentes de secagem 
podem ser adicionados à tinta para reduzir o tempo de secagem. 
 
• 8. Quando o papel estiver empilhado, não se esqueça de separar as folhas 
com cuidado 
 
• 9. Para minimizar a eletricidade estática, mantenha um nível de humidade de 
pelo menos 40%. É preferível, mas não essencial, usar equipamentos 
antiestáticos, como unidades anti-íons. 
 
• 10. Para imprimir com o INDIGO da HP, recomendamos o aplicativo anterior de 



um primeiro branco transparente, por exemplo, Sun SN 48 branco DK 03 de Sun 
Chemical. 
Recomendamos que você tente Papel de Pedra® para entender bem suas 
peculiaridades antes de começar a usá-lo. Portanto, no caso de surgir algum 
pequeno problema, ele pode ser resolvido no estágio inicial do teste. 
Para imprimir no HP-Indigo, recomendamos a aplicação de um primeiro 
revestimento branco transparente para otimizar a impressão. 
 
Leia os seguintes pontos na forma de perguntas para saber mais sobre Papel de 
Pedra®: 
 
P: Existem variações de branco? 
R: Por razões de proteção ambiental, todo o Papel de Pedra® é fabricado sem 
aplicar qualquer alvejante. É por isso que pode haver pequenas variações no 
tom de branco entre amostras de diferentes espessuras ou lotes de produção 
diferentes. Este fato deve ser considerado normal. 
 
P: Qual é a resistência ao atrito? 
R: Na impressão offset, esfregar o papel impresso pode causar variações de 
cores Isso é normal. Esse efeito de atrito pode ser reduzido ou eliminado, 
usando tintas especiais ou com procedimentos complementares ou adicionando 
uma camada aquosa. 
 
P: Qual é a variação de espessura aceita? 
R: As variações médias de espessura são de até ± 7%. 
As diferenças de cor podem ser visíveis devido a variações de espessura, 
especialmente ao imprimir cores sólidas. Não é recomendável imprimir cores 
sólidas no sangue. 
 
P: O papel feito de pedras é menos opaco? 
R: Devido ao processo de fabricação, o papel feito de carbonato de cálcio é 
geralmente mais translúcido que o papel à base de celulose. 
 
P: A tensão superficial da tinta pode afetar o papel? 
R: No caso de cores sólidas serem impressas no Papel de Pedra® de menos de 
140 mícrons, pequenas rugas podem aparecer após a secagem da tinta. Isso é 
normal, pois o Papel de Piedra® é muito macio e quando as tintas sólidas secas 
criam diferentes graus de tensão superficial que causam rugas. Para reduzir 
esse efeito, recomendamos que você tampe cuidadosamente o papel durante o 
processo de secagem. 


