
DuPont Surlyn compõe as embalagens de renomadas fragrâncias internacionais 
  
Projetos foram apresentados durante a Luxe Pack 2012 
  
 

 
La vie est belle - Catch me... - La petite robe noire - Ultra Glam 

 
 
Reconhecido como um dos principais eventos de embalagens do mundo, a Luxe Pack 
apresenta o que há de mais inovador na composição de embalagens e tampas, atendendo as 
demandas do setor por sofisticação e design. Nesta edição do evento, DuPontTM Surlyn® foi a 
resina escolhida por renomadas marcas internacionais, como Lâncome, Cacharel, Guerlain e 
Oriflame.  
 
A vida é bela… com DuPont™ Surlyn® 
 
“La vie est belle” proclama a nova fragrância da Lancôme. Uma fragrância que é mais do que 
um perfume, um frasco ou até mesmo um sonho; mais do que tudo, representa uma 
convicção, um ponto de vista sobre o mundo que nos rodeia. Uma fragrância repleta de 
significado, com consciência e alma. 
  
O recipiente que incorpora esse sentimento é o redesenho de um frasco da Lancôme de 1949 
chamado ''le sourire de cristal'', fechado com uma tampa prismática feita de DuPont™ Surlyn® 
combinada com uma placa Zamac galvanizada na parte inferior. A tampa foi concebida com 
um visual puro e simples para alcançar a maior clareza possível e estilo similar ao do vidro. 
Para alcançar este resultado, a resina da DuPont para embalagens foi o material escolhido pelo 
modelador MBF Plastiques, que foi capaz de oferecer uma solução ocultando a entrada de 
injeção e de moldar um cubo com ângulos agudos e superfícies planas, sem traços de linhas 
de soldagem ou marcas profundas. 
  
Além disso, a MBF Plastiques produziu a tampa de modo a ocultar a cola que une as partes de 
Surlyn ® e Zamac. O resultado é uma tampa similar à de vidro, mais econômica, com os 
atributos de um cubo de vidro, sem sua fragilidade.  
 
DuPont™ Surlyn® atrai olhares 
 
Alegre, lúdica, faceira, atraente: ''Catch me...'', a nova fragrância da Cacharel atrai olhares 
com um frasco impressionante concebido como um pião com várias bolhas metalizadas sobre 
ele. O frasco e a tampa borbulhante que é feita de DuPont™ Surlyn® foram criados pelo 
designer francês Patrick Veillet como um objeto lúdico.  
 
O Surlyn® foi o material escolhido pelo produtor MBF Plastiques que precisava de um material 
para embalagens que pudesse ser metalizado e oferecesse boa resistência química. A tampa 
esférica também apresentava o desafio de ser moldada com formas arredondadas perfeitas 
sem linhas visíveis. Graças à flexibilidade de processamento de DuPontTM Surlyn®, as 
diversas bolhas da tampa puderam ser moldadas usando a tecnologia de monoinjeção para 
peças espessas e complexas após a instalação de gavetas especiais no interior do molde e 
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decoradas com uma cor brilhante que reflete a cor da fragrância, disponível como nas versões 
de 30, 50 e 80 ml de Eau de Parfum. 
  
Vestido de DuPont™ Surlyn® 
 
A fragrância recém-lançada ''La petite robe noire'' da Guerlain é vestida por uma tampa em 
forma de hélice reluzente moldada com DuPont™ Surlyn®. A forma do frasco e a tampa – que 
também é decorada com uma fita pequena – é uma referência aos clássicos frascos da casa. 
Usando o material da DuPont para embalagens, a tampa foi redesenhada devido ao 
reposicionamento da entrada da injeção no processo de moldagem visando alcançar clareza 
máxima e brilho ampliado pela forma específica. 
  
Graças à excelente resistência química e à capacidade de DuPontTM Surlyn® de ser 
processado pela técnica de moldagem por monoinjeção mesmo para formas altamente 
complexas, a resina da DuPont foi o material escolhido pelo modelador francês ALBEA, Parigné 
L'évê, que conferiu maior transparência ao novo desenho, posicionando a entrada da injeção 
de modo quase invisível, obtendo a impressão mais pura possível. ''La petite robe noire'' está 
disponível nas versões de 30, 50 e 100 ml de Eau de Parfum. 
  
Ultraglamoroso DuPont™ Surlyn® 
 
Ultra Glam, nova fragrância lúdica da Oriflame, grande empresa sueca de cosméticos, recebeu 
o toque especial de uma tampa semelhante a um cristal lapidado feita de DuPont™ Surlyn®. 
  
A fragrância (que está disponível na versão de 30 ml de Eau de Toilette) é descrita como uma 
arma de sedução e destinada a jovens mulheres modernas que adoram moda e festas 
glamorosas. A capacidade de ser reproduzido em tampas como representação de jóias finas – 
com transparência cristalina, superfícies multifacetadas e aparência brilhante – fez do Surlyn® 
o material perfeito para o modelador Aarts Plastics (Waalwijk, Holanda) produzir o fecho. 
  
O material da DuPont oferece uma combinação única entre liberdade de design que vai além 
do apelo estético da clareza do vidro com atraentes propriedades táteis que fornecem 
resistência a produtos químicos, riscos e abrasão, além de solidez. Essas propriedades 
exclusivas do Surlyn® permitem que os designers criem tampas elegantes e funcionais. 
  
A DuPont Cosmetic Solutions leva “Os milagres da ciência” para o mundo da beleza e dos 
cuidados pessoais, ampliando as possibilidades de sua ampla gama de materiais e tecnologias 
e fomentando parcerias com foco na tecnologia e na visão dos consumidores. Seu principal 
objetivo é desenvolver novas e diferentes soluções cosméticas que atendam às demandas de 
inovação vinda dos proprietários de marcas e designers, aprimorem a experiência do 
consumidor e ofereçam mais diversão, emoção e bem-estar.  
 
A divisão de Embalagens e Polímeros Industriais da DuPont (DuPont Packaging & Industrial 
Polymers) fabrica uma ampla combinação de adesivos, barreiras, tampas destacáveis e resinas 
selantes. A empresa conta com uma equipe de desenvolvimento global conectada, auxiliando 
os clientes no desenvolvimento de projetos de embalagens que ajudem a proteger o produto e 
o meio ambiente. 
 
Fonte: Guia da Embalagem. [Portal]. Disponível em: 
<http://guiadaembalagem.com.br/noticia_5435-
dupont_surlyn_compoe_as_embalagens_de_renomadas_fragrancias_internacionais.
htm>. Acesso em: 14 nov. 2012. A ut
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