Ficha Técnica
Designação:

Sacos PET com chá (SCPETCH)

Categoria:

CHÁS PRÉ-EMBALADOS

Descrição:

Saco com chás soltos ou em pirâmide,
pré-embalados com quantidades fixas.

Quantidade de chá:
Dimensões (mm):

15 pirâmides de chá
25-80g chá solto
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118x45x195 (base "oval")

Peso (g):

8

Material:

PET+AL+PE

Constituído por 3 camadas e com fecho hermético, garante a estanquicidade total ao meio envolvente e uma proteção
completa à radiação exterior da luz. Estas caraterísticas combinadas, mantêm e prolongam no tempo, a permanência
de todas as propriedades do chá.

Designação:

Sacos PET com chá (SCPETCH)

Categoria:

CHÁS PRÉ-EMBALADOS

Descrição:

Saco com chá soltos ou em pirâmide,
pré-embalados com quantidades fixas.

Quantidade de chá:
Dimensões (mm):
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50 pirâmides de chá
100-500g chá solto
132x55x195 (base retangular)

Peso (g):

18

Material:

PET+AL+PE (c/ válvula)

Constituído por 3 camadas e com fecho hermético, garante a estanquicidade total ao meio envolvente e uma proteção
completa à radiação exterior da luz. Estas caraterísticas combinadas, mantêm e prolongam no tempo, a permanência
de todas as propriedades do chá.

Embalador:

Saboral, Lda

Morada:

R. Gen. Humberto Delgado, 180 - Moinho do Calhau
3045-421 Ribeira de Frades - Coimbra - Portugal

Telefone:

+351 239 099 694

E-mail:

mail@saboral.pt

Para: Ingredientes do chá, Informação nutricional, Características microbiológicas, Durabilidade,
País de origem (componente principal), Alergénios ou contaminação cruzada, Modo de preparação,
Tipos de embalagem, consultar a "Ficha Técnica" do chá nas Especificações do produto.
Modo de conservação:

Conservar em local fresco (máx. 20ºC) e seco (máx. 60% humidade).

Este documento contém as especificações de produto e atesta o cumprimento do mesmo face aos
requisitos legais tornando-o apto ao consumo humano. A Saboral Lda, cumpre na sua produção todos os
requisitos especificados no seu sistema HACCP, implementado de acordo com o Reg. nº 852/2004 e
demais requisitos de boa práticas de higiene e fabrico. Todas as etapas do processo até a embalagem são
controladas para garantir a qualidade do melhor produto final.
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