
Espuma Ecológica 100% matéria-prima reciclada e reciclável

A Espuma Ecológica Reciclada da Verde Ciclo é versátil e possui características diferentes das disponíveis 
no mercado. Ela se diferencia por vários fatores:

1) É composta por resíduos de espumas de Poliuretano (PU) e de materiais expandidos de EVA, 
recolhidos e reprocessados de acordo com as modalidades e exigências de cada seguimento, possibilitando 
varias proporções e densidades;

2) Tecnologia que permite transformar diversos tipos de resíduos expandidos em novas espumas de alta 
qualidade e performance. Isso amplia de forma signi�cativa suas aplicabilidades;

3) Alta resistência mecânica em várias espessuras e densidades, atendendo as particularidades de cada 
segmento e produtos;

4) A Verde Ciclo tem o compromisso de atender todas as leis, decretos e normas sustentáveis nacionais 
e internacionais. Por ser composta por matérias-primas recicladas, é também 100% reciclável. Isso mantém a 
logística reversa, por ser reutilizada em novos produtos, o que promove um ciclo ambientalmente correto e 
aceitável, não comprometendo as futuras gerações.

5) A Espuma Ecológica Reciclada atende todos os testes comprobatórios para certi�cação do selo verde 
do Instituto Falcão Bauer, acreditado pelo Inmetro. A composição da espuma utiliza somente matérias-primas 
recicladas, o que torna nosso produto inovador frente as diretrizes sustentáveis. O processo de fabricação 
implementado foi desenvolvido para minimizar o impacto ambiental. O resultado é a não geração de resíduos 
sólidos, líquidos ou gasosos. Buscamos um nível de excelência e equilíbrio entre o meio ambiente e o 
convívio humano;

6) A Espuma Ecológica Reciclada é compatível com todos os tipos de tapeçaria, sintéticas e não 
sintéticas. De fácil ancoragem, seu processo de colagem ou dublagem é comum aos existentes no mercado e se 
adapta a diversos tipos de plásticos e tecidos, algodão, poliéster, nylon, entre outros.

7) A Verde Ciclo procura atender de forma precisa e especí�ca as particularidades e as peculiaridades 
de cada cliente. Isso permite que cada produto fabricado atenda aos requisitos e as normas exigidas. Com isso, 
conseguimos adaptar o grau de maleabilidade, densidade, espessura e travamento, segundo a necessidade de 
cada cliente;

8) A Espuma Ecológica Reciclada foi projetada para atender todos os requisitos de qualidade e 
performance que o mercado sustentável necessita. Apresenta elevada resistência mecânica à rasgo, tensão e 
atrito, proporcionando maior durabilidade e tempo de garantia. Sua espessura e peso serão determinados de 
acordo com a necessidade de cada produto, podendo atender com precisão todos os segmentos de empresas. 
Assim, cada cliente determina a espessura do material que utilizará em seus produtos.

Fale com a gente, será um prazer atender você!

Jean Genova  (16) 99717-4748
Tony Ferreira  (17) 99618-9818



Espuma Ecológica Reciclada moída após o �nal de sua vida útil

Todo produto fabricado com a Espuma Ecológica Reciclada pode ser reciclada novamente após 
o �nal de sua vida útil. E transformada no mesmo produto ou em novos produtos.

Reciclagem

100
%

Política Nacional de
Resíduos Sólidos
Lei 12.305/2010 e

Decreto 7.404/2010

Isento de metais pesados
Quando o produto �nal não apresenta em sua composição matéria-prima proveniente de 
metais pesados, tais como: cromo, mercúrio, chumbo.

Sócio-inclusivo
Produto �nal apresenta em alguma fase da cadeia 
produtiva a inclusão social através da participação de 
comunidades organizadas.


