
APRESENTAÇÃO PRODUTOS



A Sanplax é uma marca de plásticos orientada para o fabrico de filmes 
de polietileno.

Criamos e comercializamos uma extensa linha de produtos, entre filmes 
e mangas plásticas, sempre orientados para a qualidade dos nossos pro-
dutos e para a melhor resposta aos nossos clientes.

Procurando superar as expectativas do mercado, apostamos numa ofer-
ta de produtos inovadores, com a melhor relação custo/qualidade. Para 
isso, criámos tecnologias inovadoras, sistemas de trabalho e métodos de 
fabrico responsáveis e sustentáveis, valorizando o rigor para com a nossa 
sociedade e o nosso planeta.

Por trás de um grande produto está sempre uma grande equipa e a 
SANPLAX orgulha-se de ter os melhores profissionais do mercado a tra-
balharem na constante busca pela excelência.

Sempre a pensar na qualidade e na satisfação dos nossos clientes. 



Tendo iniciado a sua actividade em 2013 a Sanplax possui 
equipamentos da mais recente tecnologia existente no 
mercado e de marcas de referência do ramo. 



Localizada no centro geográfico do país, com uma área de 100 000 m2 e 
uma área coberta de 20 000 m2, a nossa unidade fabril tem uma capaci-
dade instalada para transformar 10 000 toneladas ano.
A medir e a monitorizar este alcance produtivo e o controlo de qualida-
de, o nosso laboratório de I&D reafirma a nossa máxima de rigor com 
todos os nossos clientes e parceiros.



São muitas as aplicações da gama 
SANPLAX, dirigidas a vários setores 
comerciais e industriais, a nossa 
carteira de clientes pode abranger 
diversas áreas como a indústria, a 
agricultura e a construção civil.

INDÚSTRIA

•  Mangas e Filmes com e sem impressão, Sacos e Folhas 
com e sem impressão.
•  Plástico estirável manual e automático.
•  Plástico de bolha.

CONSTRUÇÃO CIVIL

•  Geomembrana para impermeabilização.
•  Sacos para resíduos.

AGRICULTURA

•  Manga plástica para silagem.
•  Manta de filme para cobertura de solos e protecção 
de cultivo.



Filme Retrátil incolor

A Sanplax produz filmes de elevada qualidade com otimas características 
ao nível da transparência, brilho, resistência à rutura, rasgamento e elas-
ticidade. Adaptamos o nosso produto de acordo com a necessidade dos 
nossos clientes. 
Dimensão: de 0,3m até 3 m.

Filme Incolor

Filme cor

FILMES

Filme Impresso

Filme Retrátil impresso



A Sanplax produz mangas incolores ou de cor de diversas espessuras de 
elevada qualidade com ótimas características ao nível da transparência, 
brilho, resistência à rutura, rasgamento e elasticidade. Adaptamos o nos-
so produto de acordo com a necessidade dos nossos clientes.
Dimensões: de 0,3m até 3m.

A Manga de Silagem da Sanplax em polietileno de baixa densidade foi 
desenvolvida com o intuito de assegurar uma elevada conservação dos 
nutrientes da silagem agrícola.
Disponível na cor preta até 3m de largura.

Manga Incolor com e sem Fole

MANGAS

Manga de cor com e sem Fole

Manga de Silagem



A Sanplax produz folhas de filme PEBD em rolo ou folhas 
cortadas. Este produto é usado para protecção de diversos 
produtos  tanto no ramo alimentar como no industrial.

FOLHAS DE FILME

•  Folhas Incolores
•  Folhas de Cor
•  Folhas Impressas



Consoante as necessidades do cliente, temos um vasta gama de sacos 
PEBD e PEMD, desde 0,45m a 2m de largura, transparentes ou de cor 
com e sem impressão.
Temos também uma gama de sacos para lixo feitos de material reciclado 
que conjugam elevada qualidade com preços competitivos.

PRODUTOS ESPECÍFICOS:
•  Sacos em rolo com pré corte de 0,45m a 2m.
•  Sacos sem rolo (embalagem).

SACOS



A Sanplax usa matérias-primas de primeira qualidade direcionadas espe-
cificamente para este produto. Estamos equipados com um laboratório 
onde efetuamos testes de elasticidade e resistência, com provas dadas 
de elevada qualidade. 
O nosso filme estirável pode ter várias espessuras de 10my a 40my. O Fil-
me estirável automático pode ser utilizado em máquinas de paletização 
automáticas ou semi-automáticas.

Filme Estirável manual

FILME ESTIRÁVEL (INCOLOR OU DE COR)

Filme Estirável automático

Filme Estirável automático incolor, 
Filme Estirável manual de cor 
e Filme Estirável manual incolor



A Sanplax produz plástico de bolha incolor e de cor com duas ou três cama-
das consoante o grau de proteção que o cliente necessita. Este produto é 
usado maioritariamente no ramo industrial pois garante um elevado grau de 
proteção ao impacto em produtos frágeis. 
Até 1,6m de largura máxima.

PLÁSTICO DE BOLHA

•  Plástico de bolha incolor com 2 ou 3 camadas.
•  Plástico de bolha de cor com 2 ou 3 camadas.



A Sanplax produz Geomembrana até 6m de largura. Esta é utilizada como 
revestimento impermeabilizante.

São várias as áreas onde esta pode ter aplicação, tais como:

•  CONSTRUÇÃO CIVIL para impermeabilização de lajes, tú neis e lagoas 
de armazenamento, canais de irrigação e diques.

•  MINERAÇÃO como revestimento do solo nas bases das pilhas de lixi-
viação, nas canaletas que transportam o líquido lixiviado, nos lagos de ar-
mazenamento desse líquido e nas lagoas de evaporação. Também pode 
ser utilizada na impermeabilização dos tanques de evaporação das minas 
de lítio, e em processos nas minas de ouro e cobre.

•  PISCICULTURA para a impermeabilização de lagoas de criação de pei-
xes, sem riscos ao meio-ambiente.

•  ATERROS a utilização de geomembrana para cobertura dos aterros sa-
nitários evita a exalação do odor e propícia a captação de gás para uso 
energético.

•  AGRICULTURA pode ser usada a geomembrana para construção de 
esterqueiras de contenção dos dejetos oriundos de criação animal. Tam-
bém pode ser usada como cobertura para captação do gás gerado para 
fins energéticos.

GEOMEMBRANA
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