
Papel e 
Corrugados
As soluções em amidos nativos e modificados da Tereos podem ser utilizadas em diferentes tipos de papel: 
para imprimir e escrever, papelão e papel revestido leve (LWC). Nossos amidos foram projetados para 
melhorar o desempenho do produto de maneira econômica para os corrugadores de alta performance, 
além de possuirmos soluções eficientes e personalizadas para problemas com adesivos.



Controle
de qualidade
Tereos
A qualidade é a nossa prioridade. 
Nossos produtos são controlados
sistematicamente, sendo nossos 
lotes de produção rastreados. 
Além disso, todos os processos 
seguem rigorosos padrões de 
segurança. Os produtos para cada 
carregamento são analisados em 
nossos laboratórios, garantindo 
sua qualidade.
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PAPEL

O amido é uma das melhores maneiras de aumentarmos 
a qualidade do papel, tanto para aplicação superficial 
quanto interna (massa). Sua utilização proporciona 
resistência, suavidade e melhora as condições de 
superfície e a capacidade de impressão. 

Os amidos nativos Meritena® e Amyzet® são projetados 
para garantir uma conversão enzimática ideal. O amido 
calibrado tem uma forma esférica e um tamanho granular 
uniforme típico, o que o torna particularmente adequado 
como material estampado para revestimento em 
produção de papel térmico.

Também oferecemos sorbitol líquido, Meritol®, para 
dimensionamento e revestimento de superfícies. 
O sorbitol atua como plastificante e regulador de 
umidade em papéis finos.

CORRUGADOS

Os amidos Meritena®, Amyzet® e Mylofilm® são 
adequados para processamento em qualquer tipo de 
sistema de preparação de adesivos. Eles permitem um 
bom desempenho nas classes de placa padrão.

Nossa linha de amidos modificados foi desenvolvida 
especificamente para reduzir o consumo de cola, aumentar a 
velocidade de processamento e reduzir os índices de desperdício.

Nossos amidos apresentam propriedades essenciais para 
um ótimo desempenho de aderência, gerando estabilidade 
ao cisalhamento, comportamento visco-elástico 
adaptado e aderência forte após a gelatinização.

Amyzet® 100, Meritena® 100

Meritena® 500

Mylofilm®

Catiônico 

Meritena® 200

Meritena® 400

Meritol®, Merisorb®

Amido de Milho Nativo

Fécula de Mandioca Nativo

Amido/Fécula 
Modificado Superficial

Amido/Fécula Modificado

Amido de Trigo Nativo

Fécula de batata

Sorbitol

Nossas soluções


